Звіт про результати базового відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення Бердянської міської ради «Про затвердження Положення
про порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на
території міста Бердянська»
2. Виконавець заходів з відстеження результативност
Фінансове управління виконавчого комітету Бердянської міської ради
3. Цілі прийняття акта
- встановити в м. Бердянськ збір за місця для паркування в межах
визначеного граничного розміру ставки, з урахуванням місцезнаходження
спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, режиму роботи
та їх заповнюваності;
- забезпечити належний благоустрій міста та територій відведених для
паркування, підвищити культуру паркування та дисципліну збору;
- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого
самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із паркуванням та справлянням
збору;
- сприяти ефективній роботі суб’єктів господарювання;
- отримати до бюджету міста Бердянська відповідні надходження.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Лютий 2011 року
5. Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Статистичний метод.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Проект рішення підготовлено відповідно до вимог статті 266 розділу 12
Податкового кодексу України і пропозицій податкової інспекції в м. Бердянськ.
Результативність регуляторного акта відстежуватиметься Бердянською
ОДПІ, фінансовим управлінням виконкому Бердянської міської ради, управлінням
економічного розвитку виконкому Бердянської міської ради, управлінням
архітектури та земельних відносин виконкому Бердянської міської ради, а також за
інформацією суб'єктів господарювання у сфері паркування транспортних засобів
діяльності в оперативному режимі і з різних джерел.

8. Кількісні показники результативності
У процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта
будуть досліджуватися та аналізуватися наступні показники:
- обсяги надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів до
бюджету міста, грн.;
- кількість майданчиків для платного паркування та спеціально відведених
автостоянок, од.;
- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта,
осіб;
- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень
акта.
Для відстеження результативності регуляторного акта щодо визначення
суми очікуваних надходжень до міського бюджету при впровадженні збору за
місця для паркування автотранспортних засобів у 2011 році можливо після
визначення паркувальних зон.
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