
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту -  рішення 

Смілянської міської ради від 30.08.2012 № 26-14/VI "Про порядок вирішення 

земельних питань у м. Сміла"  

 

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Смілянської міської ради від 

30.08.2012 № 26-14/VI "Про порядок вирішення земельних питань у м. Сміла". 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету 

Смілянської міської ради. 

3. Цілі прийняття акту: відповідно до повноважень визначених Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", актом, результативність 

якого відстежується, на місцевому рівні обумовлено порядок надання 

адміністративних послуг відділами та управліннями міськвиконкому з 

вирішення земельних питань у місті, забезпечено прозорість вимог органу 

місцевого самоврядування до складу документів заявників, термінів їх обігу і 

розгляду, послідовності процедур, що виконуються посадовими особами при 

наданні адміністративних послуг в галузі земельних відносин, персоніфікацію 

їх відповідальності. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 25.12.2019 по 01.03.2020. 

5. Тип відстеження: періодичне. 

6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний. 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних.  

Для відстеження результативності регуляторного акту 

використовуватимуться облікові дані управління архітектури, строки 

прийняття рішень міською радою, співставлення здійснювалось шляхом 

вибіркового моніторингу середнього строку вирішення однотипних земельних 

питань до та після введення регуляторного акту, враховувалась кількість 

наданих повторних дозвільних документів, звернень до посадових осіб до 

остаточного врегулювання питання. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:  

 

Показники 2011 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

1.Кількість отриманих звернень за рік 1786 1094 1021 

2. Безоплатна передача земель громадянам у 

власність та оренду 

358 115 126 

3. Отримання дозволу на складання документації 

із землеустрою 

648 237 335 

4. Викуп земельних ділянок під власними 

об'єктами нерухомого майна 

3 1  

5. Поновлення (продовження) дії, внесення змін до 

договору оренди землі 

109 49 38 

6. Розірвання договорів оренди землі 13 13 2 

7. Кількість затверджених документацій із 

землеустрою 

414 146 169 

8. Кількість наданих документів дозвільного 

характеру (рішень міської ради шт.) 

1114 572 600 



9. Кількість підготовлених управлінням проектів 

договорів оренди 

174 105 112 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та досягнення 

визначених цілей.  

На підставі отриманих показників періодичного відстеження 

результативності дії регуляторного акта та їх аналізу можна констатувати 

зменшення кількості звернень, вирішення яких потребувало виконання 

додаткових дій та повторного подання, що дозволяє зробити висновок про 

ефективність та досягнення визначених цілей, проте, на час відстеження 

встановлено, що регуляторний акт частково не відповідає чинному 

законодавству, а тому потребує перегляду або змін. 

 

 

 

Начальник управління архітектури, 

регулювання забудови 

та земельних відносин міста                                                         М.В. Клименко 


