Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер.
Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013
№371 «Про порядок використання бюджетних коштів, виділених для
Покровського ярмарку» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 07.10.2016 № 610).
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Департамент
надання
адміністративних
підприємництва Запорізької міської ради.

послуг

та

розвитку

3. Цілі прийняття акта.
Зазначене рішення прийнято з метою визначення механізму та порядку
використання бюджетних коштів на виконання завдань та заходів,
передбачених Програмою проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку з
нагоди святкування Дня міста, а саме; коштів на закупівлю палива для заправки
автотранспорту сільгоспвиробників, суб’єктів господарювання районів
Запорізької області та міста Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак,
підприємств Запорізького обласного управління лісового та мисливського
господарства, спілки споживчих товариств Запорізької області та забезпечення
проживання в готелях їх представників напередодні проведення Покровського
ярмарку.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Відповідно до абз. 9 та абз. 13 ст. 10 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» періодичне
відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні
три роки та строк виконання заходів з відстеження не може бути більшим, ніж
сорок п ’ять робочих днів.
Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного
акта - рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013
№371 «Про порядок використання бюджетних коштів, виділених для
Покровського ярмарку» (зі змінами) становить: з 19.07.2021 по 17.08.2021.
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).
Періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Для проведення періодичного відстеження результативності даного
регуляторного акта використано статистичний метод одержання результатів
шляхом опрацювання документів та інформації про здійснення завдань та
заходів щодо забезпечення паливом та місцями для проживання в готелях
іногородніх учасників ярмарку.

7.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних.
Обсяг коштів для виконання завдань та заходів міської Програми
проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку затверджується відповідним
рішенням Запорізької міської ради.
Бюджетними коштами на проведення Покровського ярмарку було
передбачено часткову компенсацію витрат іногородніх учасників ярмарку на
заправку паливом автотранспорту та проживання в готелях напередодні
проведення Покровському ярмарку.
Розпорядник бюджетних коштів - департамент надання адміністративних
послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (далі - Департамент).
Перюдичне відстеження результативності зазначеного регуляторного
акта здіііснено шляхом аналізу документів та інформації, у ході якого
розглядались статистичні дані за кожним із показників про:
- кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія
регуляторного акта;
- кількість заяв з пропозиціями щодо компенсації витрат на паливо та
кількість місць для проживання в готелях напередодні проведення
Покровському ярмарку;
- обсяг коштів, виділених з міського бюджету, для забезпечення
компенсації витрат на паливо та проживання в готелях іногородніх учасників
Покровського ярмарку;
- ефективність та цільове використання бюджетних коштів для реалізації
зазначених заходів та завдань, передбачених Програмою проведення в
м. Запоріжжі Покровського ярмарку.
За результатами проведеної роботи, Департаментом готувався та
надавався звіт про використання бюджетних коштів, передбачених Програмою
проведення Покровського ярмарку, в установленому законодавством порядку.
У звіті відображався обсяг виділених та використаних бюджетних коштів,
аналіз та комплексна оцінка результатів виконання завдань і заходів Програми.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Компенсація витрат на паливо та проживання в готелях здійснювалась
іногороднім учасникам ярмарку - суб’єктам господарювання раііонів Запорізької
області, сільгоспвиробникам, підприємствам лісового та мисливського
господарства, спілці споживчих товариств Запорізької області.
Заяви з пропозиціями щодо кількості учасників, обсягами пального та
кількості місць, необхідних для проживання в готелях, надавались районними
державними
адміністраціями
Запорізької
області,
департаментом
агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації.
Запорізьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства,
спілкою споживчих товариств Запорізької області.
Департаментом опрацьовувались пропозиції та визначалась кількість
палива і кількість місць для проживання в готелях міста з урахуванням обсягу
коштів, передбачених Програмою.

Компенсація витрат на паливо здійснювалась шляхом видачі талонів,
проживання в готелях - шляхом сплати вартості проживання.
У відповідності до вимог чинного законодавства, періодичне відстеження
результативності регуляторного акта повинно здіііснюватись раз на кожні три
роки. У зв’язку з цим, дане відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013 №371
здійснено за період з 2018 по 2020 роки.
У 2019 році виділення бюджетних коштів на закупівлю палива
та забезпечення проживання в готелях іногородніх учасників ярмарку
не здійснювалось.
У 2020 році Покровський ярмарок не проводився у зв’язку з поширенням
гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом, та
впровадженням
обмежувальних протиепідемічних
заходів,
визначених
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу С 0У Ю -19».
Інформація шодо кількості виданого палива та кількості проживаючих в
готелях іногородніх учасників Покровського ярмарку за 2018-2020 роки
наведена в таблиці 1.
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Додатково: інформація з попереднього звіту про періодичне відстеження
результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Запорізької
міської ради від 30.08.2013 № 371, здійсненого Департаментом у 2018 році,
наведена в таблиці 2.
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Інформація щодо обсягу коштів, використаних для компенсації витрат на
паливо та кількості проживаючих в готелях іногородніх учасників
Покровського ярмарку за 2018-2020 роки наведена в таблиці 3.
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Додатково: інформація щодо обсягу коштів, використаних для
компенсації витрат на паливо та кількості проживаючих в готелях іногородніх
учасників Покровського ярмарку за 2015-2017 роки наведена в таблиці 4.
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9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Прийнятий регуляторний акт забезпечує встановлення порядку
використання бюджетних коштів на виконання завдань та заходів,
передбачених Програмою проведення в м. Запоріжжі щорічного Покровського
ярмарку, а саме: на закупівлю палива для заправки автотранспорту іногороднім
суб’єктам господарювання, сільгоспвиробникам області, підприємствам
лісового та мисливського господарства, спілці споживчих товариств
Запорізької області та забезпечення проживання в готелях представників
іногородніх учасників напередодні проведення Покровського ярмарку.
Крім того, даним рішенням визначено:
- порядок подання заявок для отримання талонів на паливо та забезпечення
місцями для проживання в готелях;
- механізм розподілу палива між учасниками;
- перелік документів, на підставі яких здійснюється видача талонів.
Звернень, які б містили негативні відгуки щодо регуляторного акта за
період його дії, до Департаменту не надходило.
За результатами здійснення періодичного відстеження можна зробити
висновок, що регуляторним актом - рішенням виконавчого комітету Запорізької
міської ради від 30.08.2013 №371 «Про порядок використання бюджетних
коштів, виділених для Покровського ярмарку» (зі змінами) було досягнуто
визначених цілей, задекларованих при його прийнятті.
Але у зв ’язку з тим, що на 2019-2021 роки Програма проведення в
м. Запоріжжі Покровського ярмарку, якою було б передбачено компенсацізо
витрат суб’єктів господарювання на закупівлю палива та проживання в готелях,
не затверджувалась та виділення коштів на зазначене не відбувалось, рішення
виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013 №371 на сьогодні
втратило свою актуальність та підлягає скасуванш
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