
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта -  

рішення Чернігівської міської ради від 21.09.2017 року №23/VII-14                   

"Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок визначення 

та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам в місті Чернігові", затвердженого рішенням міської 

ради від 28.04.2011 року (8 сесія 6 скликання) 

 
 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Чернігівської міської 

ради від 21.09.2017 року №23/VII-14 "Про внесення змін та доповнень до 

Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних 

власникам землі та землекористувачам в місті Чернігові",  затвердженого 

рішенням міської ради від 28.04.2011 року (8 сесія 6 скликання). 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління земельних 

ресурсів  Чернігівської міської ради. 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: визначення чіткого порядку, 

процедур, термінів визначення та відшкодування збитків, заподіяних 

власникам землі та землекористувачам, внесених змін та доповнень від 

01.03.2017 року до Постанови Кабінету Міністрів України №284 від 

19.04.1993 року "Про Порядок визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам". 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторного акта: 01.11.2021-26.11.2021. 

5. Тип відстеження: періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження: аналітичний, 

статистичний. 

7. Дані на основі яких відстежувалась результативність кількісних 

та якісних значень показників регуляторного акта, а також способи 

одержання даних. 
При відстеженні результативності досліджено та враховано наступні 

показники: 

- кількість суб’єктів, якими завдано збитки - у розрізі юридичних осіб, 

СГ - фізичних осіб та громадян; 

- суми завданих збитків власникам землі та землекористувачам; 

- ефективність розробленого порядку; 

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень регуляторного акта - його загальнодоступність до 

ознайомлення, розміщення на сайті міської ради 

https://www.chernigiv-rada.gov.ua. 

 

 

 
 

8. Кількісні та якісні значення   показників  результативності 

регуляторного акта.  

https://www.chernigiv-rada.gov.ua/


Показники результативності 

Період співставлення даних показників 

застосування регуляторного акта 

01.01.2019-

01.09.2019 

01.01.2020-

01.09.2020 

01.01.2021-

01.09.2021 

I 

Кількісний показник 

затверджених актів комісії, в т.ч.: 
65 46 33 

юридичних осіб 17 22 15 

СГ - фізичних осіб та громадян 48 24 18 

II 

Суми завданих збитків 

власникам землі та 

землекористувачам, млн.грн. 

8,6 12,3 5,3 

III 

Збільшення дохідної частини 

бюджету, млн.грн. (за станом на 

період формування даних) 

4,7 5,9 3,4 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
 

За результатами аналізу відстеження результативності дії регуляторного 

акта - рішення Чернігівської міської ради від 21.09.2017 року №23/VII-14                   

"Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в 

місті Чернігові", затвердженого рішенням міської ради від 28.04.2011 року (8 

сесія 6 скликання) за кількісним показником затверджених актів, у 

порівнянні аналогічних періодів 2019-2021 років, спостерігається 

систематична тенденція зниження кількості фактів допущення суб’єктами 

господарювання юридичними особами, фізичними особами та громадянами 

порушення вимог земельного законодавства. 

Дане рішення міської ради дисциплінувало землекористувачів, що в 

свою чергу сприяє підвищенню кількості укладенню договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності. 

Отже, враховуючи практичне застосування регуляторного акта, суттєво 

зменшилось число порушень які, призводили до збитків. 
 

 

 

Начальник управління 

земельних ресурсів 

Чернігівської міської ради                                              Василь ДМИТРЕНКО 
 

 

 

 

 


