ЗВІТ
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту
1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012р. № 80 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011
№ 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької
міської ради.
3. Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади;
- забезпечення повного обліку надходжень до місцевого бюджету;
- можливість вирішення питань оренди землі та використання зелених насаджень на території міста в
межах чинного законодавства України.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились протягом одного
року з моменту вступу в дію регуляторного акту.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного 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 з податкових органів щодо документів, що посвідчують факт введення
об’єкту до експлуатації з метою відслідковування дати, з якої орендар має сплачувати орендну плату, як за
земельну ділянку, на якій об’єкт містобудування введений до експлуатації, та Склад комісії.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту набрання чинності Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012р. № 80 «Про внесення змін
до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя»
Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради було досягнуто наступні показники
результативності:
для органу місцевого самоврядування - позитивний імідж;
можливість забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
можливість контролювати видалення зелених насаджень у місті та зобов’язувати орендарів сплачувати їх
відновну вартість; забезпечення повного обліку надходжень до місцевого бюджету;
для суб’єктів підприємницької діяльності та громадян - обізнаність з обов’язками землекористувачів та
уникнення порушень законодавства в подальшій діяльності;
для населення - контрольованість процесу здійснення видалення зелених насаджень у місті.
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 в подальшому буде здійснюватись за допомогою періодичного відстеження.
Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з суб’єктами
підприємницької діяльності та громадян у сфері раціонального та ефективного використання земельних ділянок.
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