
Звіт 
 

про результати  відстеження результативності  регуляторного акта. 
 

Вид та назва регуляторного акту:  «Про затвердження Положення про порядок продажу 

земельних ділянок під майном на території Бурштинської міської ради», затвердженого рішенням 

міської ради від 04.03.2016р. №13/07-16. 

Виконавець заходів з відстеження: земельно-екологічний відділ  виконавчого органу міської 

ради. 

Цілі прийняття:  

- приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної 

політики; 

- удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, 

запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном; 

- збільшення надходжень доходної частини міського бюджету. 

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2017р. 

Тип відстеження: повторне. 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

 Дані на основі яких відстежувалось результативність: звіти про виконання міського бюджету 

фінансового відділу Бурштинської міської ради за 1-й квартал 2017-2016 рр. 

 Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта: 

Відстеження результативності нормативно-правового акта здійснено шляхом проведення 

відповідного аналізу надходжень до міського бюджету на підставі звітів про виконання міського 

бюджету за період 5-ти місяців 2017 р.  з порівнюванням  із  значеннями  цих  показників,  що  

були одержані при здійсненні базового  відстеження – 1-й квартал 2016 року. 

Кількісні та якісні показники результативності. 

              Якісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є: 
 - удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, 
запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном.  
 
 Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акту  є:  
- збільшення надходжень доходної частини міського бюджету: шляхом проведення аналізу 
надходження коштів до міського бюджету від  продажу земельних ділянок за кодом  33010100 
“Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до 
розмежування земель державної та комунальної власності» : за період  
 
1-й квартал 2016 року –  32780,0 грн.  при планових показниках  - 160 000,0 грн. 
 
1-й квартал 2017 року –  100386,06 грн. при планових показниках - 140 000,00 грн.  



 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття даного проекту надасть можливість: 

- здійснювати викуп земельних ділянок під власним майном суб`єктами господарювання міста; 

 - збільшити доходну частину міського бюджету; 

 - направити додаткові кошти на благоустрій міста та ремонтних робіт, оскільки споживачами 

суспільних благ є всі мешканці міста. 

Відстеження результативності регуляторного акта  «Про затвердження Положення про порядок 

продажу земельних ділянок під майном на території Бурштинської міської ради»  дозволяє 

зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт має значний ступінь досягнення визначених 

цілей.  

  

Перший заступник міського голови                                                                                      В.Р.Гулик 

Нач. земельно-екологічного відділу                                                                                     В.М.Копаниця 

Нач. відділу економіки і промисловості                                                                               М.С.Назар                                                       

 

  


