
Звіт  

про періодичне  відстеження результативності  регуляторного акту  

Вид та назва регуляторного акту,  результативність якого вістежується, дата 

його  прийняття та номер: рішення  виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 

17.04.2013 року № 105 „Про  встановлення тарифів на надання платних послуг 

Золотоніським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом”. 

  Назва виконавця заходів з відстеження: управлінням економіки Золотоніського 

МВК. 

Мета  прийняття регуляторного акту: 

- удосконалення обслуговування населення; 

- отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності 

комбінату;   

- впорядкування  цін  на  платні  послуги, що надаються комбінатом; 

- підвищення якості надання послуг та збільшення кількості їх одержувачів; 

- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної 

бази та інші видатки комбінату. 

Строк  виконання заходів з відстеження: з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 

року. 

Тип відстеження: періодичне. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи 

одержання даних: для відстеження  результативності регуляторного акту 

використовуються дані за 2016 рік та 5 місяців 2017 року, аналіз здійснюється відповідно 

до надходжень коштів  від наданих платних послуг Золотоніського МНВК.  

Кількісні та якісні  значення показників: За період з 2016 по5 місяців 2017 року 

пройшло перепідготовку 17 осіб, якими було оплачено протягом вказаного періоду 8438,1 

грн.  

В 2016 році на рахунок Золотоніського МНВК від наданих платних послуг 

надійшло  4000  грн., сума надходжень за 5 місяців 2017 року становить 4438,1 грн. Тобто 

сума надходжень від надання платних послуг Золотоніським міжшкільним навчально-

виробничим комбінатом зросла на 438,1 грн., дані кошти Золотоніським МНВК 

використовуються на навчальні і господарські витрати та на заробітну плату. В свою 

чергу слід зазначити, що в період 2016 року, пройшли перепідготовку на платній основі 8 

осіб, а за 5 місяців 2017 року кількість учнів становила 9 осіб, що на 1 особу більше ніж в 

попередньому періоді. Дане відстеження показало незначне збільшення за аналізований 

період. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: дія рішення  Золотоніської 

міської ради від 17.04.2013 року  № 105 ”Про  встановлення тарифів на надання платних 

послуг Золотоніським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом” дала позитивний 

результат, збільшивши надходження Золотоніського МНВК. Впроваджене регулювання 

підтвердило свою ефективність та доцільність. 
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