
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 послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

Зазначене рішення прийнято з метою визначення механізму використання 

бюджетних коштів на виконання завдань і заходів, передбачених Програмою 

проведення в м. Запоріжжі щорічного Покровського ярмарку з нагоди 

святкування Дня міста (далі – Покровський ярмарок), а саме коштів: на 

закупівлю палива для заправки автотранспорту сільгоспвиробників, суб’єктів 

господарювання районів Запорізької області та міст Бердянськ, Енергодар, 

Мелітополь, Токмак, підприємств Запорізького обласного управління лісового 

та мисливського господарства, спілки споживчих товариств Запорізької області 

(далі – сільгоспвиробники області) та забезпечення проживання в готелях їх 

представників напередодні проведення Покровського ярмарку. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

Згідно зі ст. 10  Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки. 

 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне). 

Періодичне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження. 

Для проведення періодичного відстеження регуляторного акта було 

використано статистичний метод одержання результатів шляхом аналізу 

документів та інформації щодо здійснення заходів по забезпеченню  паливом та  

місцями для проживання в готелях м. Запоріжжя учасників  сільгоспвиробників 

області напередодні проведення Покровського ярмарку. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних. 

Щорічно в м. Запоріжжі з нагоди святкування Дня міста в першу суботу 

жовтня на Прибережній магістралі проводиться Покровський ярмарок. 
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Участь у ярмарку  сільгоспвиробників області вимагає  їх приїзду 

напередодні ярмарку для здійснення монтажу обладнання торгових місць, 

декорацій та доставки значних обсягів сільськогосподарської продукції  і 

пов’язана з додатковими  значними транспортними витратами та витрати на 

проживання в готелях.  

Бюджетними коштами на проведення Покровського ярмарку передбачено 

часткову компенсацію витрат сільгоспвиробників області на заправку паливом 

автотранспорту та проживання в готелях їх представників напередодні 

проведення Покровському ярмарку. 

Періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта 

здійснено шляхом аналізу документів та інформації, у ході якого розглядались 

статистичні дані за кожним із показників про: 

- кількість суб’єктів господарської діяльності – сільгоспвиробників, на яких 

поширюється дія акта;  

- кількість заяв з пропозиціями  компенсації витрат на пальне та кількості 

місць для  проживання у готелях напередодні проведення Покровському 

ярмарку; 

- розмір коштів з міського бюджету для забезпечення компенсації витрат 

на паливо іногородніх учасників ярмарку та проживання в готелях напередодні 

проведення Покровського ярмарку; 

- ефективність та цільове використання бюджетних коштів для реалізації 

зазначених заходів та завдань, передбачених Програмою проведення в 

м. Запоріжжі Покровського ярмарку. 

Розпорядником бюджетних коштів  є департамент надання 

адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради 

(надалі – департамент). 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Компенсація витрат на паливо та проживання в готелях міста здійснюється 

тільки суб’єктам господарювання – сільгоспвиробникам області. 

Заяви з пропозиціями щодо кількості учасників, обсягами  пального та 

кількості місць, необхідних для проживання в готелях, подають районні 

державні адміністрацій Запорізької області, департамент агропромислового 

розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, підприємства 

Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства, 

спілка споживчих товариств Запорізької області.  

Департаментом узагальнюються пропозиції і з урахуванням розміру 

коштів, передбачених Програмою проведення в м. Запоріжжі Покровського 

ярмарку, визначаються кількість палива та місць для проживання в готелях, що 

можуть бути компенсовані.  

Компенсація витрат на пальне здійснюється шляхом передачі талонів на 

паливо, проживання в готелях – шляхом сплати вартості проживання.  

Розмір коштів для виконання завдань та заходів міської Програми 

проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку щорічно затверджується 

відповідним рішенням Запорізької міської ради.  
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Узагальнена інформація щодо кількості  виданого палива та кількості  

проживаючих  в  готелях   іногородніх  учасників  Покровського  ярмарку за 

2015–2017 роки наведена в таблиці 1. 

 

                    Таблиця 1 
 

№ 
п/п Рік 

Кількість 
суб’єктів 

господарської 
діяльності,  

од. 

Кількість виданого 
палива, л Кількість 

проживаючих 
в готелях, 

чол. 
Бензин  

А-92 
Дизельне 
паливо 

1 2015 183 16540 6980 237 
2 2016 173 18730 8040 245 
3 2017 159 12700 8240 221 

  

Узагальнена інформація щодо розміру коштів, витрачених для   

компенсації витрат  на паливо та кількості  проживаючих  в  готелях   

іногородніх  учасників  Покровського  ярмарку за 2015–2017 роки наведена в 

таблиці 2. 

 

     Таблиця 2 

№ 
п/п Рік 

Розмір коштів виділених та витрачених 
для компенсації витрат, грн. 

Палива Проживання в готелях 

виділено фактично 
витрачено виділено фактично 

витрачено 
1 2015 514048,00 451059,00 52300,00 31158,75 
2 2016 585114,00 467427,00 58800,00 37126,00 
3 2017 450953,00 430999,00 49032,00 39852,00 

 

Департамент щорічно звітує про хід виконання завдань і заходів, 

передбачених Програмою проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку, 

виконавчому комітету Запорізької міської ради. У звіті відображено кількість 

виділених та витрачених бюджетних коштів, аналіз і комплексна оцінка 

результатів виконання завдань і заходів Програми. 

 

9. Оцінка можливих 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 

сільгоспвиробників 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. 
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Звернень, які б містили негативні відгуки щодо регуляторного акта за 

період його дії, до департаменту не надходило. 

На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 30.08.2013 № 371 «Про порядок використання бюджетних 

коштів, виділених для Покровського ярмарку» (зі змінами) є актуальним для 

забезпечення здійснення завдань та заходів, передбачених Програмою проведення 

в м. Запоріжжі Покровського ярмарку. 

 

 
 


