
ЗВІТ 
про результати базового відстеження результативності регуляторного акту 

 
1.Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та 

номер 
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ряди 

від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя». 
 

2.Назва виконавця заходів з відстеження 
Виконавцем заходів базового відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької 

міської ради. 
 

3.Цілі прийняття акту 
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей: 
- конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди 

землі; 
- активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі; 
- поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями 

орендної плати за землю комунальної власності за договорами оренди землі. 
 

4.Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у термін з 

26.06.2013 по 16.09.2013. 
5.Тип відстеження 

Дане відстеження є базовим. 
 

6.Методи одержання результатів відстеження 
Для проведення базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод. 
 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних 

Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської 
ради шляхом накопичення 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, яка знаходиться у комунальній власності. 

 
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі», а саме з 26.06.2013р. та по 
теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло близько 20 договорів 
оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого 
самоврядування з орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його 
затвердженні. 

 
9.Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту  

та ступеня досягнення визначених цілей 
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його 

результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження. 

 


