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Голові комісії з питань реалізації 

державної регуляторної 
політики на території 
Руськополянської ТГ

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта 
рішення «Про встановлення тарифів на послуги автогрейдера XCMG

GR 135»

На виконання статей 10, 37 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 
«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» здійснено повторне відстеження 
результативності регуляторного акту, а саме рішення Виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради від 07.08.2020р. №83 «Про встановлення 
тарифів на послуги автогрейдера XCMG GR 135»

1. Назва регуляторного акту: рішення Виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги 
автогрейдера XCMG GR 135».

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

3. Цілі прийняття акта:
Забезпечення необхідного рівня та якості комунальних послуг для 

населення, підприємств, організацій та установ, сталого функціонування 
КГ „Поляна”, яке надає ці послуги на умовах самофінансування.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 09.08.2021 року по 13.08. 2021 
року.
5. Тип відстеження: повторне.



6. Методи одержання результатів відстеження
результативності :Статистичний метод.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних: відстеження результативності даного 
регуляторного акта здійснюється на основі аналізу статистичних даних, 
отриманих від КГ «Поляна».
8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: в 
результаті дослідження встановлено, що КГ «Поляна» за період 2020 року 
надано послуги автогрейдера XCMG GR 135 на суму 24106,00 грн., а також 
за період 2021 року - 2127,00 грн. Надані послуги задовольняють потреби 
громадян, скарг щодо якості наданих послуг до Руськополянської сільської 
ради не надходило.
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: результати реалізації положень даного регуляторного акту 
мають позитивну динаміку в сфері надання послуг, тому можна зробити 
висновок, що дія регуляторного акту на даний час є ефективною.

Сільський голова


