
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,  

дата його прийняття та номер 
Рішення Запорізької міської ради від 27.07.2011р.  «Про затвердження розмірів орендної плати за 

земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі». 
 

Назва виконавця заходів з відстеження 
Виконавцем заходів базове відстеження є управління з питань земельних від Порядку розміщення 

реклами на об’єктах Запорізького дані про кількість звернень суб’єктів господарювання із заявами про надання 
дозволів на розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами мережевих форматів 3,0х6,0м, 3,0х4,0м, 
1,2х1,8м та кількість прийнятих рішень місцевим дозвільним органом про відмову у надані дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами даних типів протягом дії рішення міської ради, які отримані на підставі аналізу 
даних Журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 
 

Цілі прийняття акта 
Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі 

в частині встановлення розміру орендної плати за землю,  поповнення місцевого бюджету. 
 

Строк виконання заходів з відстеження 
Строк виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта. 

 
Тип відстеження 

Дане відстеження є повторним. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі даних управління з 

питань земельних відносин про облік договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого 
укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі та 
додаткових угод про збільшення розміру орендної плати за землю. 
 

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,  
а також способи одержання даних 

Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом накопичення 
протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого 
укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

З моменту вступу в дію рішення від 27.07.2011р. № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за 
земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі», а саме з 14.08.2011р. та по теперішній 
час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 483 договори оренди землі, згідно яких 
орендна плата складає 22 034 585,84 грн. та 240 додаткових угоди до договорів оренди землі про збільшення 
розміру орендної плати, згідно яких розмір орендної плати складає 36 408 332,91 грн. Таким чином, 
регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями щодо 
врегулювання розміру орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення. 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                                           С.М. Гладченко 

 


