ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта
рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ «Про затвердження тарифів на
послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
Печеніжинським ККП»
Вид та назва регуляторного акта – рішення виконавчого комітету
Печеніжинської селищної ради ОТГ «Про затвердження тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів Печеніжинським ККП».
Виконавець заходів з відстеження – виконавчий комітет Печеніжинської
селищної ради ОТГ.
Цілі прийняття акта – приведення тарифів до економічно
обґрунтованого рівня, в зв’язку з суттєвими змінами у кількості абонентів, зміни
цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, підвищення мінімальної
заробітної плати.
Строк виконання заходів з відстеження - 10 днів.
Тип відстеження – базове.
Заходи які були виконані з відстеження результативності – вивчення досвіду
роботи та комунальних підприємств інших органів місцевого самоврядування.
Метод відстеження результативності – аналіз статистичних даних.
Для проведення базового відстеження результативності регуляторного акта
використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.
Будуть відстежуватись наступні показники результативності:
-- кількість укладених (переоформлених) договорів;
- загальний обсяг коштів, отриманих від реалізації послуг;
Кількісні значення показників результативності
Показники, за якими буде визначатися результативність регуляторного акту – це:
- кількість укладених договорів на вивіз ТПВ;
- загальний обсяг коштів, отриманих від реалізації послуг.
Висновки та рекомендації
Регуляторний акт має певний ступінь визначених цілей, результати
реалізації його положень дасть можливість поліпшити стан благоустрою,
санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населених
пунктах забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, стабілізації
фінансового стану підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків,
створення економічного підґрунтя для переобладнання зношеного обладнання
запроваджується встановлення нових економічно-обгунтованих тарифів на вивіз
побутових відходів.
Запропоновані тарифи нададуть змогу поліпшити фінансовий стан
підприємства, своєчасно сплачувати податки до бюджетів всіх рівнів та
енергоносії, забезпечувати працівників належною заробітною платою.

З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень проект цього
рішення разом з аналізом регуляторного впливу був оприлюднений на
офіційному сайті Печеніжинської селищної ради ОТГ.
У термін, передбачений для обговорення проекту рішення, до
розробника проекту пропозиції та зауваження не надходили.
За результатами проведеного аналізу рекомендовано цей проект винести
на затвердження Печеніжинської селищної ради ОТГ.

