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Голові комісії з питань реалізації 

державної регуляторної 
політики на території 

Руськополянської ОТГ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
рішення «Про встановлення тарифів на платні послуги

КЗ «Спорт для всіх» Руськополянської сільської ради та затвердження 
відповідного Положення»

Виконавець заходів з відстеження результативності: виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.
Цілі прийняття акта:
Метою здійснення регулювання відносин у сфері затвердження вартості 
платних послуг, які можуть надаватися КЗ «Спорт для всіх» та їх перелік 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.

Строк виконання заходів з відстеження: 07.08.2020 року по 
14.08. 2020 року .
Тип відстеження: Базове.
Методи одержання результатів відстеження
результативності:Статистичний метод.
Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних

Відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюється 
на основі аналізу статистичних даних.
З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту 
регуляторного акта, проект рішення разом з відповідним аналізом 
регуляторного впливу був оприлюднений відповідно до ст. 9 та ст. 13 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» на офіційному сайті Руськополянської сільської ради.



Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Назва показника У разі затвердження «Положення про 

надання платних послуг КЗ «Спорт для всіх» 
та встановлення тарифів на платні послуги

Разом надходжень

Всього за рік в т.ч. за кварталами

I II III

81000 
грн.

100500
грн.

Кількість суб’єктів 
підприємницької 
діяльності

Час, що
витрачатиметься
суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичними особами,
пов’язаними з 
виконанням вимог 
акта, години на 1 
суб’єкта .

Розмір коштів, що 
витрачатимуться 
суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичних осіб, 
пов’язаними з 
виконаннями вимог 
акту.

- на сплату коштів за 
надану послугу

1,5 години

181500,00 грн.



Рівень 
поінформованості 
суб'єктів
і юс п о дар ю ван н я та/ або 
фізичних осіб з 
основних положень 
акта,

Оприлюднені 
повідомлення, проект 
рішення, АРВ:

- на офіційному сайті 
Руськополянської
ОТГ;

Високий

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнені 
визначених цілей:Регуляторний акт має певний ступінь досягнені 
визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктаі\ 
господарської діяльності, органами місцевого самоврядування .
Висновки та рекомендації:
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №3 
“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надавати 
закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахун 
бюджетних коштів”, наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
спорту від 28.08.2009 №3042/1030/936 «Про затвердження Порядку та ум 
надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, 
утримуються за рахунок бюджетних коштів» підготовлено прої 
регуляторного акта. Метою здійснення регулювання відносин у сф 
затвердження вартості платних послуг, які можуть надаватися КЗ «Сні 
для всіх» та їх перелік, тарифи є упорядкування правових відносин суб’єь 
господарювання та населення щодо отримання доступних послуг 
комунального закладу, встановлення порядку співпраці юридичних осі 
населенням, сприяння поповненню власних обігових коштів комунальн 
закладу.

Сільський голова О.Г. Гриценко


