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політики на території 
Руськополянської ТГ

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 
рішення Виконавчого комітету Руськополянсьої сільської ради 

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

На виконання статей 10, 37 Закон}' України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з 
урахуванням постанови Кабінету7 Міністрів України від 11 березня 
2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу 
вплив}- та відстеження результативності регуляторного акта» здійснено 
повторне відстеження результативності регуляторного акту, а саме 
рішення Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради «Про 
затвердження Положення про надання платних послуг КЗ «Центр 
культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» та їх 
перелік,тарифи»

1. Назва регуляторного акта: 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 27.07.2020 р. по 
31.07.2020 р.

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

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

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: За 
результатами відстеження результативності дії зазначеного 
регуляторного акта встановлено, що за період відстеження платні 
послуги надавались комунальним закладом та відповідно отримано 
кошти в сумі 300 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: показником результативності даного регуляторного 
акту є збільшення фактичних надходжень Комунального закладу 
«Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» за 
надані платні послуги, а отже регуляторний акт має достатній рівень 
досягнення визначених цілей.

Сільський голова О.Г. Гриценко


