
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
1. Вид та назва регуляторного акта: 

 Рішення ХLV сесії міської ради 6 скликання від 19.12.2013 року №16 « Про 

затвердження Порядку взаємодії адміністратора   центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради із суб’єктами надання адміністративних 

послуг та суб’єктами звернень» 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 Відділом  підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

 виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»; 

 дотримання принципів державної регуляторної політики; 

 чітке визначення порядку організації роботи та взаємодії учасників Центру надання 

адміністративних послуг – державного адміністратора, територіальних органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, їх посадових та 

службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого 

переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

    11.12.2017 р. по 18.12.2017 р. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне  відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержаних даних. 

 

       Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу статистичної інформації отриманої від Центру надання адміністративних послуг 

щодо: 

      1. Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг; 

      2. Кількість наданих адміністративних послуг; 

      3. Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання 

адміністративних послуг. 

      4. Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб стосовно 

основних положень регуляторного акта. 

 

 



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

Показник Кількість 

звернень 

одержувачів 

адміністративн

их послуг 

Кількість 

наданих 

адміністративни

х послуг 

Кількість скарг 

одержувачів 

адміністративни

х послуг 

Рівень  

поінформованост

і суб’єктів 

господарювання 

та фізичних осіб 

стосовно 

основних 

положень 

регуляторного 

акту 

Повторне відстеження 

січень - 

листопад 

2014р. 

4491 4264 - Рішення 

розміщено в   

місцевій газеті 

«Шепетівка»  від 

26.12.2013р. № 

52(117), на 

офіційному сайті 

міської ради 

В середньому 

за місяць 

408 388 - 

Періодичне відстеження 

2015 р 5114 5114 - Рішення 

розміщено в   

місцевій газеті 

«Шепетівка»  від 

26.12.2013р. № 

52(117), на 

офіційному сайті 

міської ради 

В середньому 

за місяць 

426 426 * 

2016 рік 10765 10765 2 

В середньому 

за місяць 

897 897 * 

2017р. 

(січень-

листопад) 

9661 9661 1 

В середньому 

за місяць 

878 878 * 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

  Порівнюючи показники періодичного  відстеження  до повторного 

спостерігаємо, що кількість звернень до Центру адміністративних послуг значно 

збільшилося. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» на підставі порівняння вищевказаних 

показників відстеження періодичного періоду до повторного  періоду, можна зробити 

висновок, що регуляторний акт, саме рішення  ХLV сесії міської ради 6 скликання від 

19.12.2013 року №16 « Про затвердження Порядку взаємодії адміністратора   центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Шепетівської міської ради із 

суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернень»   досяг визначених 

цілей, результати реалізації  мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи 

доповнень 

  

  

 

Міський голова                                                                                                        М.Полодюк 


