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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 послуги автогрейдера XCMG 

GR 135»

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

Інтереси громадян, бюджетних установ та інших суб’єктів господарювання - 
забезпечення необхідних рівня та якості послуг.



Інтереси КГ „Поляна”:

забезпечення сталого функціонування господарства на умова 
самофінансування.

забезпечення покриття тарифами економічно обгрунтовани 
витрат на надання послуг та прибуткової роботи господарства.

зменшення кредиторської заборгованості господарства, 
здійснення безперебійних платежів до бюджетів всіх рівнів. 
Покращення матеріально-технічної бази господарства.

Сфера інтересів місцевого самоврядування:

Розширення спектру послуг КГ, забезпечення якісни: 
комунальних послуг для населення, бюджетних установ та інших суб’єкті 
господарювання.

недопущення виникнення соціальної напруги.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягненні 
визначених цілей:Регуляторний акт має певний ступінь досягненії; 
визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктамг 
господарської діяльності, органами місцевого самоврядування .
Висновки та рекомендації:

З метою розширення спектру надання комунальних послуг КГ 
«Поляна», збереження функціональної діяльності господарства 
забезпечення стабільної роботи господарства, досягнення рівня економічно - 
обгрунтованих витрат на виробництво комунальних послуг виникає 
необхідність встановлення представлених тарифів на послуги автогрейдера 
XCMGGR135.

Сільський голова риценко


