
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

 

Вид та назва регуляторного акта: Рішення Запорізької  міської ради від 

26.01.2011 № 14 «Про затвердження Положення про збір за місця для 

паркування  транспортних засобів» 

 

Назва виконавця заходів відстеження: Управління з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку міської ради. 

 

Цілі прийняття акта 

 Рішення прийнято з метою: 

- забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України від 

02.12.2010 №2755-VІ в частині реалізації права місцевих рад встановлювати 

місцеві податки і збори, до складу яких включений збір за місця для паркування 

транспортних засобів; 

- вдосконалення правового регулювання господарських відносин між 

органами місцевої влади та суб’єктами господарювання, які проводять 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів організовують та 

проводять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів в                

м. Запоріжжі; 

- регулювання та забезпечення прозорості і відкритості при встановленні 

паркувального збору; 

 - створення сприятливих умов для поповнення бюджету міста за рахунок 

надходження паркувального збору. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

Строк з виконання заходів з відстеження складає раз на кожні три роки 

починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 

цього акта. 

 

Тип відстеження (базове, повторно або періодичне): періодичне. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта було 

використано статистичний метод одержання результатів шляхом аналізу 

інформації щодо кількості платників збору, які організовують та проводять 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на відведених 

майданчиках для паркування та суми збору, яка надійшла до бюджету міста. 

   

Данні та припущення, на підставі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

Для проведення відстеження результативності зазначеного регуляторного 

акта  здійснено шляхом аналізу інформації, у ході якого розглядались 

статистичні дані щодо кількості платників збору, які організовують та 

проводять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

відведених майданчиках для паркування та суми збору, яка надійшла до 

бюджету міста. 



 

Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту 

Юридичними особами або фізичними особами – підприємцями не було 

надано заяв на організацію та проведення діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для паркування. 

Оголошені конкурси щодо визначення операторів з обладнання і утримання 

майданчиків для паркування не відбулися в зв’язку з відсутністю претендентів. 

 Відведені майданчики для паркування транспортних засобів не 

обслуговувались і паркувальний сбір до бюджету міста не надходив.  

 

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей:  За результатами відстеження впливу 

діючого регуляторного акту рішення Запорізької  міської ради від 26.01.2011 № 

14 «Про затвердження Положення про збір за місця для паркування  

транспортних засобів»  управління з питань транспортного забезпечення та 

зв'язку міської ради визнало його на сьогодні неактуальним та дійшло 

висновку, що він підлягає скасуванню. 

 

 

 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради               Р.О.Таран  
 


