
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 
 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2017 №149 «Про 

встановлення граничних розмірів тарифів на послуги, які надаються 

комунальним підприємством «Запоріжринок». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради. 

3. Цілі прийняття акта: 

Метою здійснення державного регулювання є затвердження економічно 

обґрунтованих граничних розмірів тарифів на послуги, які надаються КП 

«Запоріжринок» задля забезпечення рентабельної роботи підприємства.  

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Згідно з  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Встановлення кількісного значення для показника результативності, 

визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, способи їх 

одержання 

Дані, на основі яких здійснено заходи з відстеження результативності 

регуляторного акта, отримані на підставі показників бухгалтерського обліку КП 

«Запоріжринок» щодо рівня рентабельності роботи підприємства. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показником результативності регуляторного акта є рівень рентабельності 

роботи КП «Запоріжринок» 

У розрахунку проектного рівня вартості послуг, що надаються КП 

«Запоріжринок», враховані експлуатаційні витрати підприємства на утримання 

одного
 
торгівельного місця в належному стані та надання послуг відповідно до 

даних бухгалтерського обліку за 2016 рік. Рівень рентабельності, закладений у 

тарифі дорівнює 20%. Рівень рентабельності у 2017 році склав 20,0 %, у 2018 -

19%. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Впровадження даного регуляторного акта дозволяє у повному обсязі 

відшкодовувати витрати підприємства на надання послуг, забезпечити їх 

повноцінне та якісне надання та прозорість в роботі з суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

Таким чином, регуляторний акт є ефективним та забезпечує поповнення 

міського бюджету за рахунок отримання КП «Запоріжринок» прибутку та 
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перерахуванням податку на прибуток, частини чистого прибутку, що підлягає 

зарахуванню в міський бюджет. 

 

 
Перший заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради   С.М. Мішок 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


