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Запорізької обласної державної адміністрації про відстеження 

результативності проекту регуляторного акта 
 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується 
  
 Проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про 
встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення 
прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що 
здійснює комунальне підприємство «Бердянське районне бюро технічної 
інвентаризації». 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 
 Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
 
3. Цілі прийняття акта 
 
 Проект цього регуляторного акта розроблено згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 
щодо регулювання цін (тарифів)», зі змінами та доповненнями. 
 Основними цілями прийняття проекту цього регуляторного акта є: 
 встановлення економічно обґрунтованих тарифів; 
 забезпечення стабільної беззбиткової роботи підприємства; 
 покращання умов праці та підвищення рівня якості послуг, що 
надаються; 
 збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної 
бази підприємства; 
 збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів від сплачених 
підприємством податків та соціальних платежів; 
 отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію 
основних фондів підприємства. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження 
 
 З 02.04.2011 по 05.05.2011. 
 
5. Тип відстеження 
  
 Базове відстеження 
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6. Метод одержання результатів відстеження 
 

 Для проведення базового відстеження використовувався статистичний 
метод одержання результатів відстеження. 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 
 
 Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 
регуляторного акта використовувалися фактичні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства за 2008, 2009 та 2010 роки. 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Кількісне значення статистичних показників результативності: 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2008 рік 
(до прийняття 
попереднього 

регуляторного 
акта) 

2009 
рік 

 
 
 

2010 рік Прогноз 
на 2011 рік 

Кількість 
звернень од. 2491 2208 2881 3000 

Виручка від 
реалізації  тис.грн. 355,9 912,9 1153,8 1590 

ПДВ тис.грн. 20,7 152,1 192,2 265 
Валовий дохід тис.грн. 335,2 760,8 961,5 1325 
Інші 
операційні 
доходи 

тис.грн. - - - - 

Витрати тис.грн. 372,7 725,9 949,3 1107 
Балансовий 
прибуток/ 
збиток 

тис.грн. (375) 34,9 12,2 218 

Відрахування 
до місцевого 
бюджету 
(єдиний 
податок, 
податок на 
прибуток) 

тис.грн. 6 12,1 12 20 

Чистий 
прибуток/ 
збиток 

тис.грн (43,5) 22,8 0,2 198 

Рентабельність % 0 3 0,02 12,5 
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Надходження до державного, місцевого бюджетів та державних 
цільових фондів у  2010 році, тис.грн. 

Всього Державний 
бюджет  

Місцевий бюджет  Державні 
цільові фонди  

519,6 192,2 103,7 223,7 

 
Заплановано надходжень до державного, місцевого бюджетів та 
державних цільових фондів в розрахунку на 2011 рік, тис.грн. 

Всього Державний 
бюджет  

Місцевий бюджет  Державні 
цільові фонди  

639,8 265 123 251,8 

 
 З моменту набрання чинності цього регуляторного акта досягнення 
встановлених цілей стане можливим тому, що з розрахунку плану на 2011 рік 
(з урахуванням прибутку для фізичних осіб - 10 %, а для юридичних осіб -  
20 %) прогнозується збільшення доходу підприємства у порівнянні з 2010 
роком на 363,5 тис. грн. (38 %), зростання відрахувань до державного, 
місцевого бюджетів та державні цільові фонди на 120,2 тис. грн. (23 %). 
 Внаслідок впровадження даного регуляторного акта підприємство 
матиме можливість підвищити рівень рентабельності до 12,5 %, що 
дозволить забезпечити більш прибуткову діяльність та стабільний розвиток. 
 Більш повний аналіз результативності дії регуляторного акта буде 
здійснюватись під час проведення повторного та періодичного відстежень. 
 
 
Заступник голови обласної  
державної адміністрації      Л.С. Мефьодова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свіркін 787 52 18 


