
ЗВІТ  

ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
1. Вид та назва регуляторного акта: 

 Рішення виконавчого комітету  міської ради № 102 від 25 травня 2017 року «Про  

внесення змін до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 171 від 

16.06.2011р.» 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку Шепетівської 

міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 
Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних 

актів; 

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на прибирання та обслуговування 

тимчасових ринків; 

- підтримання АКІ  в стані спроможності надавати послуги   якісно та в повному 

обсязі; 

- підвищення платоспроможності комунального підприємства; 

- стабілізація фінансового стану комунального підприємства   за рахунок 

збалансування доходів та витрат. 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

   
  01.06.2018 р. по 12.06.2018 р. 

 

5. Тип відстеження 

   
  Повторне  відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 

  
 Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержаних даних. 
 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

1. Надходження коштів від споживачів за послуги тимчасових ринків . 

2. Рівень рентабельності, %., за результатами надання послуг на прибирання та 

обслуговування ринків 

3. Показники фінансової діяльності АКІ (прибутки/збитки). 



4. Кількість скарг від користувачів послуг тимчасового ринку. 
5. Рівень поінформованості населення міста з  положеннями акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

 
№ з/п Показник Базове відстеження Повторне 

відстеження 

2016 рік  І кв. 2017 

рік 

2017 

рік 

І кв. 2018 

року 

1 Надходження коштів від 

споживачів за послуги 

тимчасових ринків, грн.. 

27 939.00 4 767.00 42 700,00 12 400,00 

2. Рівень рентабельності, 

(збитковості), за результатами 

надання послуг на прибирання 

та обслуговування ринків,%. 

 

-48.0 -33.0 -41,0 -47,0 

3 Показники фінансової 

діяльності АКІ 

(прибутки/збитки), грн. 

 

17 100.00 2 400.00 52 100,00 8 300,00 

4 Кількість скарг від користувачів 

послуг тимчасового ринку. 

 

- - - - 

5 Рівень поінформованості населення 
міста з  положеннями 

 акта. 

 

Рішення 

оприлюднене в 

місцевій газеті 

«Шепетівський 

вісник» № 43-44  від 

01 червня 2017 року, 

на сайті міської ради 

та на дошці об’яв 

управління 

економічного 

розвитку 

Рішення 

оприлюднене в 

місцевій газеті 

«Шепетівський 

вісник» № 43-44  від 

01 червня 2017 року, 

на сайті міської ради 

та на дошці об’яв 

управління 

економічного 

розвитку 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
 

Порівнюючи показники результативності повторного відстеження до базового , 

спостерігаємо, що незважаючи на підвищення   тарифу на прибирання  та обслуговування 

тимчасових ринків, він є збитковим.  Це пов’язано  з тим, що на території міста є лише  

один тимчасовий ринок, який обслуговує адміністративно-комунальне підприємство , він 

працює один раз на тиждень (субота) та має сезонний характер.  Підняття тарифу на даний 

вид послуг на часі є недоцільним,   інспекція покриває збитки  за рахунок  надання інших 

послуг, і в цілому за  2017 рік так і за І квартал поточного року АКІ має прибутки. 

Відповідно до ст. 10 закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» , можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній 

ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень. 

 

Міський голова                                                                         М.Полодюк  


