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Голові комісії з питань реалізації 
д е р ж а в н ої р е гу л я то р н ої 

політики на території 
Рус ь копол я н с ької ОТ Г

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
рішення «Про затвердження Положення про 

надання платних послуг КЗ «Центр культури та дозвілля 
Руськополянської сільської ради» та їх перелік,тарифи»

1. Назва регуляторного акта: проект рішення «Про затвердження 
Положення про надання платних послуг КЗ «Центр культури та 
дозвілля Руськополянської сільської ради» та їх перелік,тарифи»

2. Виконавець заходів з відстеження: виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.

3. Ціль прийняття рішення: метою здійснення регулювання відносин у 
сфері затвердження вартості платних послуг, які можуть надаватися 
КЗ «Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» та-їх 
перелік, тарифи є упорядкування правових відносин суб’єктів 
господарювання та населення щодо отримання доступних послуг від 
комунального 'закладу, встановлення порядку співпраці юридичних 
осіб з населенням, сприяння поповненню власних обігових коштів 
комунального закладу.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 22.07.2019 р. по 
26.07.2019 р.

5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

способи одержання даних: джерелами інформації для відстеження 
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результативності регуляторного акту слугувала оперативна інформація 
щодо рівня надання платних послуг комунальним закладом.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: 
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 
передбачається за такими критеріями:

- обсяг коштів, які надійдуть за рахунок наданих платних послуг;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта;

- тривалість надання послуг.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: визначення очікуваних результатів прийняття 
запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та 
витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія 
даного регуляторного акта. Кількість наданих послуг визначити 
заздалегідь (навіть приблизно) неможливо.

26.07.2019р. Сільський голова Г риценко


