ЗВІТ
про повторне відстеження
результативності регуляторного акту
03.07.2014
На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та згідно постанови КМУ від 11.03.04 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу
впливу та відстеження результативності регуляторного акту», здійснено повторне відстеження результативності
Управління розвитку підприємств регуляторного акту з метою оцінки стану суспільних відносин.
1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішення Запорізької міської ради «Про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя».
2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття рішення:
Створення і фінансування програми розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Запоріжжя, залучення і заохочення до участі в ній інвесторів при забудові міста, забезпечення зростання
темпів будівництва та інвестиційної привабливості міста.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 20.01.2014 по 03.07.2014
5. Тип відстеження:
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення повторного відстеження використовувався статистична інформація щодо:
розмір надходжень до місцевого бюджету коштів участі замовників у створенні і розвитку інфраструктури
м. Запоріжжя;
кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами,
пов'язаними з виконанням вимог акту;
рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, яка
накопичувалась в виконавчому комітеті міської ради та департаменті архітектури та містобудування міської ради
протягом року, з моменту набрання чинності рішенням.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:
Протягом дії даного рішення укладено 23 договори на суму 1 638,670 тис. грн.
Загальна кількість введених об’єктів містобудування, за якими мала бути сплачена пайова участь, але
забудовники не звернулися для укладення договору 419.
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:
Дане рішення не дозволяє в повному обсязі залучати кошти забудовників на пайову участь, а
навпаки дозволяє їм уникнути виконання свого обов’язку щодо укладення договору про пайову участь, що
виникає в нього в силу ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
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