ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Яремчанської міської ради «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель м. Яремче» від 30.05.2013 року № 33017/2013

22.04.2015 р.

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Рішення Яремчанської міської ради від 30.05.2013 року № 330-17/2013
«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель м. Яремче»
2. Виконавець заходів щодо відстеження результативності регуляторного
акта
Контроль та нагляд за відстеженням результативності зазначеного
регуляторного акта здійснюється відділом земельних ресурсів міськвиконкому
3. Цілі прийняття регуляторного акта
Введення нової нормативної грошової оцінки в м. Яремче.
Врегулювання відносин повязаних з платою за землю, визначення
державного мита при міні, спадку і даруванні земельних ділянок та інше згідно
із законом та економічного стимулювання раціонального використання
охорони земель та інше.
Створення інформаційної бази даних для ведення земельного обліку.
Виключення ситуацій повязаних з можливими корупційними діями при
регулюванні відносин вказаних в другому абзаці.
Створення прозорої системи у сфері земельних відносин у місті.
Створення сучасного правового поля, яке відповідатиме потребам
територіальної громади.
4. Строк виконання заходів відстеження регуляторного акта
Відстеження результативності зазначеного рішення здійснювалося на
протязі одного року з дати набрання чинності цим регуляторним актом і є
повторним. Строк дії регуляторного ата не обмежений у часі.
5. Тип відстеження регуляторного акта
Здійснюється повторне вістеження його результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність,
способи одержаних даних
Дані фінансового управління Яремчанської
надходження до місцевого бюджету плати за землю.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Ступінь інформованості орендаторів щодо дії регуляторного акта - 100%
Поновлення грошової оцінки земель м. Яремче дало змогу збільшити
дохідну частину міського бюджету у 1,5 рази в порівняні з аналогічним
періодом минулого року. Тобто, за 11 місяців 2013 року від сплати орендної
плати від юридичних та фізичних осіб до міського бюджету надійшли кошти в
сумі 1 336,509 тис. грн., а за 11 місяців поточного року – 1 994,585 тис. грн.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступення
досягнення визначених цілей
Прийняття даного регуляторного акту сприяло:
- введенню нової нормативної грошової оцінки м. Яремче та приведення у
відповідність до законодавства місцевих нормативних актів регулюючих
земельні відносини;
- збільшенню доходів місцевого бюджету шляхом упровадження
диференційованого підходу до розрахунку розміру річної суми орендної плати
за землю;
- врегулювання відносин повязаних з платою за землю, визначення державного
мита при міні, спадку і даруванні земельних ділянок та інше згідно із законом
та економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель
та інше;
- проінформованості субєктів господарської діяльності щодо зміни земельного
законодавства.
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