
Звіт про періодичне відстеження 

результативності рішення тридцять першої сесії Хорольської міської  

ради шостого скликання № 405 від 16.10.2012 р. «Про затвердження 

тимчасового порядку  укладання договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення тимчасових стаціонарних об’єктів 

для провадження підприємницької діяльності на території м. Хорола» 

 

1.Вид та назва регуляторного акту. 

Тимчасовий порядок укладання договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для  розміщення тимчасових стаціонарних об’єктів  для 

провадження підприємницької діяльності на території м. Хорола, яке 

затверджене рішенням тридцять першої сесії Хорольської  міської ради 

шостого скликання № 405 від 16.10.2012 р. 

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин  

Хорольської міської ради. 

 

3.Цілі прийняття регуляторного акту. 

Тимчасовий порядок укладання договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для  розміщення тимчасових стаціонарних об’єктів  для 

провадження підприємницької діяльності на території м. Хорола, яке 

затверджене рішенням тридцять першої сесії Хорольської  міської ради від 

16.10.2012 р. спрямоване на забезпечення дотримання чіткого порядку 

надання земельних ділянок  для провадження підприємницької діяльності, 

збільшення обсягу надходжень коштів  до міського бюджету, сприяння 

соціального розвитку міста. Рішенням запроваджено врегулювання земельних 

відносин між міською радою та землекористувачами у сфері земельних 

відносин, пов’язаних з наданням земель комунальної власності у сервітутне 

користування. Запропоноване регулювання дозволить скоротити  витрати 

часу на оформлення права землекористування. 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження. 

       Відстеження результативності зазначеного рішення здійснюється з 

01.08.2014 року по 01.01.2017 року. 

 

5.Тип відстеження. 

Періодичне відстеження. 

 

6.Метод одержання результатів відстеження результативності. 

Для проведення періодичного відстеження використовувався 

статистичний метод (по надходженню плати за сервітутне 

землекористування на території міста). 

 



7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалися 

результативність, а також способи  одержання даних. 

     Показниками результативності діючого регуляторного акта є кошти, які 

надійшли до міського бюджету в якості орендної плати за сервітутне 

землекористування, кількості зареєстрованих платників за землю,  кількості 

укладених договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.  

 

     8.Кількісні та якісні показники  результативності регуляторного 

акта   

 

№      назва показника одиниця     

виміру 

   2014 рік    2015 рік 2016 рік 

1 кількість платників штук       13       16      28 

2 надійшло плати за землю тис.грн.      7,9    12,9    38,9 

3 кількість укладених 

договорів 

штук        15        17    31 

     

      9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

     Зазначеним регуляторним актом збільшено надходження по платі за 

землю. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     С.М.Волошин 

 
Головченко 

   32-2-84 
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