
 
                                                                                                             ПОГОДЖЕНО: 
                                                                                           Перший заступник міського голови 
                                                                                           ______________В.В.Кульматицький                                   
       
         Звіт про базове відстеження результативності рішення виконавчого комітету  
         «Про встановлення тарифів на послуги санітарного очищення» 
 
 
  1. Вид та назва регуляторного акту: 
         Рішення виконавчого комітету Слов*янської міської ради «Про   
        встановлення тарифів на послуги санітарного очищення» від 06.07.2011р №432 
 
  2. Назва виконавця заходів з відстеження : 

      Комунальне підприємство «АТП 052814» 
 

  3. Цілі прийняття акту  : 
Основними цілями прийняття акту є : 
- отримання споживачами (населенням, підприємствами, організаціями) міста більш 

якісних послуг з санітарного очищення 
- своєчасні розрахунки підприємств за паливо, запасні частини, електроенергію, по 

платежах до бюджетів усіх рівнів; 
- збалансування доходів підприємства  та витрат на послуги  санітарного очищення  

 
  4  Строк виконання заходів з відстеження результативності: 
            Січень 2012р 
 
  5   Тип відстеження: 
          Базове відстеження 
 
  6   Методи одержання результатів з відстеження результативності: 

Для проведення базового відстеження використовують статистичні дані 
 

  7 Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи 
одержання даних: 
 Відстеження результативності регуляторного акту відбувалося шляхом    
 аналізу  статистичної інформації та прогнозних показників: 
- розмір надходжень  до бюджетів та цільових фондів, пов'язаних із дією    
 регуляторного акту  всього  по Підприємству,      (тис. грн.); 
- рівень сплати населенню за надані послуги   (%) 
- обсяг наданих послуг із вивезення та захоронення побутових відходів     
  (тис.м3) 
- кількість суб*єктів господарювання на яких поширюється дія акту (од) 
- рівень  поінформованості  суб'єктів  господарювання та /або фізичних осіб    
 стосовно основних положень регуляторного акта    (%); 
 - кількість звернень та скарг зі сторони споживачів  (од) 
 

 
 
 



 
            8  Кількісні та якісні показники результативності: 
  
 

Назва показника серпень- 
жовтень 
2010р 

серпень- 
жовтень 
2011р  

серпень- 
жовтень 
2012р 
прогноз 

Розмір надходжень  до бюджетів та цільових 
фондів, пов'язаних із дією регуляторного акту  
всього  по Підприємству,      (тис. грн.); 
 

274.9 284.0 321.0 

Рівень  сплати  населенню за надані послуги,   (%) 91.7 92.1 100.0 
Обсяг наданих послуг із вивезення та захоронення 
побутових відходів,  (тис.м3) 

39.3 40.4 41.2 

Кількість  суб*єктів господарювання на яких 
поширюється дія акту,(од) 

необмежена необмежена необмежена 

Рівень поінформованості суб*єктів господарювання 
та /або фізичних осіб  стосовно основних положень 
регуляторного акта, (%) 

100% 100% 100% 

Кількість звернень та скарг зі сторони 
споживачів,(од) 

4 4 - 

    
 
 
      9 Даний регуляторний акт  має високий рівень результативності, тому не потребує внесення    
         змін та доповнень 
  
 
 
 
В.о.Директора КП АТП «052814»                                    О.О.Бабаєв 
 
 
              


