ЗВІТ
Про результати повторного відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19.07.2011 р. №394
«Про затвердження Порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за
пільговий проїзд міським транспортом окремих категорій громадян».
2. Виконавець заходів з відстеження результативності
Управляння праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської
міської ради
3. Цілі прийняття акта
створити чітку та прозору методику розрахунку перевізникам розміру витрат
від перевезення пасажирів пільгових категорій, які підлягають відшкодуванню
врегулювати механізм визначення розміру виплат, які підлягають
відшкодуванню за рахунок субвенцій з державного бюджету
підвищити прозорість дій органів місцевого самоврядування шляхом
встановлення чітких механізмів визначення розміру компенсації за пільгові
перевезення громадян
сприяти розвитку ділової активності суб’єктів господарювання у зазначеній
сфері діяльності
- здійснювати контроль за цільовим використанням бюджетних коштів
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
15.06.2012 – 15.07.2012 р.р.
5. Тип відстеження
Повторне
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Статистичний метод
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність, а
також способи одержання даних
Офіційна інформація надана Бердянською об’єднаною державною податковою
інспекцією
8.Кількісні показники результативності
№
Показники результативності
Од.
2010 р
2011р
п/п
виміру
1.
Розмір надходжень до державного та Тис. грн.. 339,5
389,1
місцевого бюджетів і державних цільових
фондів, пов’язаних с дією акта
2.
Кількість суб’єктів господарювання та одиниць
82
62
фізичних осіб, на яких поширюється дія
акта
3.
Розмір коштів і час, що витратились суб’єктами господарювання, пов’язаних з
виконанням вимог акта
Рівень
поінформованості
суб’єктів %
100
100
4
господарювання з основних положень акта

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Порівнюючи вищезазначені показники с показниками базового відстеження,
слід відзначити, що кількість автоперевізників зменшилась, але сума надходжень до
державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів зросла.
Цілі регуляторного акта досягнуто.
Аналіз повторного відстеження свідчить про, те що рішення Бердянської
міської ради від 19.07.2011 №394 «Про затвердження Порядку проведення
розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд міським транспортом
окремих категорій громадян» відповідає принципам державної регуляторної
політики.
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