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Запорізької обласної державної адміністрації 

про відстеження результативності регуляторного акта 
 
 

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого 
відстежується 

 
Проект розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації «Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги 
з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва 
теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері 
теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на 
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і видачі 
дубліката ліцензії». 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 
Управління житлово-комунального господарства Запорізької обласної 

державної адміністрації. 
 
3. Цілі прийняття акта 
 
Метою розроблення регуляторного акту є упорядкування надання 

адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що 
виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 
транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами, постачання теплової енергії і видачі дубліката ліцензії. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 
 
З 10.03.2011 до 20.04.2011. 
 
5. Тип відстеження 
 
Базове. 
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6. Методи одержання результатів відстеження 
 
Відстеження здійснювалося шляхом обробки статистичної інформації та 

аналізу інформації, яка надходила від суб’єктів господарської діяльності 
(юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) – одержувачів 
адміністративної послуги. 

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
 
При проведенні відстеження аналізувалися кількість наданих 

адміністративних послуг; обсяг коштів, які надійшли до державного бюджету 
як плата за отримання ліцензій; обсяг коштів, витрачених адміністративним 
органом на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням, зміцненням 
матеріально-технічної бази, наданням адміністративної послуги з видачі та 
переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової 
енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, 
якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і видачі 
дубліката ліцензії. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
 
Показниками результативності регуляторного акта є: 
- кількість наданих адміністративних послуг; 
- обсяг коштів, які надійшли до державного бюджету як плата за 

отримання ліцензій. 
Кількісне значення показників результативності у 2010 році: 
 

в т.ч. за видами господарської 
діяльності 

Показники Одиниця 
виміру 

Разом 

централізоване 
водопостачання 

та 
водовідведення 

виробництво 
теплової 
енергії 

Кількість звернень 
суб’єктів 
господарської 
діяльності – 
одержувачів 
адміністративної 
послуги 

од. 24 14 10 

Кількість виданих 
ліцензії 

од. 18 10 8 

Надходження до 
державного бюджету 

тис. грн. 14,658 8,397 6,261 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 
Прогноз значення показників результативності на 2011 рік: 
 

в т.ч. за видами господарської 
діяльності 

Показники Одиниця 
виміру 

Разом 

централізоване 
водопостачання 

та 
водовідведення 

виробництво 
теплової 
енергії 

Кількість звернень 
суб’єктів 
господарської 
діяльності – 
одержувачів 
адміністративної 
послуги 

од. 20 10 10 

Кількість виданих 
ліцензії 

од. 20 10 10 

Надходження до 
державного бюджету 

тис. грн. 18,82 9,41 9,41 

 
Надходження від суб’єктів господарської діяльності – одержувачів 

адміністративної послуги до державного бюджету, як плата за отримання 
ліцензій, залежать від встановленого рівня мінімальної заробітної плати на 
момент прийняття рішення про видачу ліцензії. Таким чином сума надходжень 
до державного бюджету, як плата за отримання ліцензій, буде сильно залежати 
від пори року, коли надійдуть звернення від суб’єктів господарської 
діяльності – одержувачів адміністративної послуги та від змін в законодавстві 
України стосовно рівня мінімальної заробітної плати. 

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 16 


