
Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта -  

рішення Черкаської міської ради від 23.06.2011 р. № 2-624 
«Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок шляхом

викупу»

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Черкаської міської ради від 23.06.2011 р. № 2-624 «Про затвердження 
Положення про порядок продажу земельних ділянок шляхом викупу».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:
Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:
- Врегулювання порядку опрацювання і підготовки відповідних документів для 
продажу земельних ділянок комунальної власності під нерухомим майном шляхом 
викупу у м. Черкаси.
- Вирішення питання прозорості організації продажу та набуття права власності 
земельних ділянок.
- Збільшення надходжень коштів до бюджету розвитку міста Черкаси.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:
З 01.09.2018 до 01.09.2021 року.

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності:
Зведення статистичної інформації департаментом архітектури та містобудування 
Черкаської міської ради та проведення моніторингу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного 
регуляторного акта: для відстеження результативності регуляторного акта була 
проаналізована інформація щодо продажу землі в м. Черкаси та надходжень коштів від 
продажу землі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

№
п/п

Показники 2018 2019 2020 Станом на 
01.09.2021

1 . Укладено договорів 
купівлі-продажу 
земельних ділянок, шт.

6 7 8 6

2. Надходження коштів від 
продажу землі, тис. гри

2 103.7 2 947,8 2 403,5 3 577.6

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення 
визначених цілей:
Регуляторний акт - рішення Черкаської міської ради «Про затвердження Положення 
про порядок продажу земельних ділянок шляхом викупу» від 23.06.2011 р. № 2-624 є 
ефективним і повністю відповідає цілям його прийняття. Зокрема, встановлено чіткий



та прозорий механізм оформлення права викупу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення у м. Черкаси, визначено порядок кроків для 
землекористувачів від подання заяви до отримання ними договору купівлі-продажу 
землі. Надходження від продажу землі до міського бюджету зр період з 01.09.2018 р. 
по 01.09.2021 р. склали 11 032,6 тис. грн. і мають позитивну тенденцію до зростання

Директор департаменту 
архітектури та містобудування

Слюсар 1.М. 
33-12-37


