Звіт про результати базового відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради «Про
затвердження Порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян міським транспортом в режимі
маршрутного таксі»
2.Виконавець заходів з відстеження результативності
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області
3. Цілі прийняття акта
- створити чітку та прозору методику розрахунку перевізниками розміру
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в
режимі маршрутного таксі, які підлягають відшкодуванню;
- врегулювати механізм визначення розміру компенсаційних виплат, які
підлягають відшкодуванню за рахунок субвенції з державного бюджету
міському бюджету;
- забезпечити прозорість та прогнозованість 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;
- забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Лютий 2014 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 законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів
органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про соціальний захист
дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію
жертв політичних репресій»,
«Про охорону дитинства», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Результативність регуляторного акта відстежуватиметься управлінням
праці та соціального захисту, відділом транспорту та зв`язку виконкому
Бердянської міської ради, а також на підставі інформації суб'єктів
господарювання – перевізників та з інших джерел.
8. Кількісні показники результативності
Назва показника
Розмір надходжень до державного та місцевого
бюджетів, пов’язаних з дією акта
Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб,
на яких поширюватиметься дія акта
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними
з виконанням вимог акта
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання
та/або фізичних осіб з основних положень акта
Безперешкодне отримання пільг з проїзду міським
автотранспортом
Отримання перевізниками компенсації за пільгові
перевезення
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9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
Прийняття запропонованого проекту рішення дозволить сформувати
прозорі, чіткі та зрозумілі стосунки між суб’єктами господарювання та
виконавчим комітетом Бердянської міської ради, оптимально збалансувати
інтереси органів місцевого самоврядування та автоперевізниками, які
здійснюють перевезення громадян.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених
цілей, аналіз його результативності буде здійснюватися за допомогою
повторного, а в подальшому періодичного відстеження.
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