Звіт про результати повторного відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Бердянської міської ради від 17.05.2011 № 252 “Про
встановлення тарифів на послуги КП Бердянської міської ради „Бердянський
центральний ринок”.
2. Виконавець заходів з відстеження результативності
Управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради.
3. Цілі прийняття акта
• встановити економічно обгрунтовані тарифи на послуги КП БМР
„Бердянський центральний ринок” у відповідності до діючого
законодавства;
• забезпечити беззбиткове функціонування підприємства;
• забезпечити своєчасну оплату підприємством податків та зборів;
• не допустити виникнення на підприємстві заборгованості із заробітної
плати та збільшення відтоку кваліфікованих кадрів.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Квітень 2012 року
5. Тип відстеження
Повторне
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Для
проведення
повторного
відстеження
статистичний метод одержання результатів відстеження.

використовувався

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Для визначення кількісного значення статистичних показників
результативності використовувалась інформація, надана КП БМР
„Бердянський центральний ринок”.
Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження
результативності регуляторного акта були використані такі показники:
- обсяг послуг у вартісному виразі;
- обсяг коштів у кількісному виразі;
- кількість суб’єктів господарювання, які користуються послугами
ринку;
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з
основних положень акта.
8. Кількісні показники результативності
№

Показники

Одиниця
виміру

2010

2011

1
2
3

Обсяг послуг у вартісному виразі
Обсяг коштів у кількісному виразі
Кількість суб’єктів господарювання, які
користуються послугами ринку
Розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов'язаних з дією акта (тис.грн):
- єдиний податок
- ринковий збір
Розмір коштів і час, що витрачаються
суб’єктами господарювання та фізичними
особами, пов’язаними з виконанням вимог
акта
Рівень поінформованості суб’єктів
господарювання та фізичних осіб з
основних положень акта

тис.грн
тис.кв.м
осіб

2990
5235
900

4332
5235
900

тис.грн/год

525
1947
-

610
-

%

100

100

4

5

6

тис.грн

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня
досягнення визначених цілей
Порівнюючи вищезазначені показники з показниками базового
відстеження, слід відзначити, що при незмінному обсягу кількісних
показників обсяг послуг у вартісному виразі зріс на 1343,0 тис. грн. Розмір
надходжень до місцевого бюджету в цілому зменшився у зв’язку з тим, що
ринковий збір у 2011 році з торгуючих не стягувався. Але сума інших
надходжень до місцевого бюджету зросла на 116,2 % (610,0 тис.грн. у 2011
році в порівнянні з 525,0 тис.грн у 2010 році).
Цілі регуляторного акта досягнуто.
Аналіз повторного відстеження свідчить про те, що рішення Бердянської
міської ради від 17.05.2011 № 252 “Про встановлення тарифів на послуги КП
Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” відповідає
принципам державної регуляторної політики.
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