
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності 

розпорядження голови облдержадміністрації від 27.01.2011 № 15 
“Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються   

ТОВ „Торгсервіс” 
 

Регуляторний акт: Розпорядження голови облдержадміністрації 
підготовлено керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”, яке зареєстровано  в Головному 
управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 1/1443, зі змінами та 
доповненнями. 
 

Виконавець заходів: Головне управління економіки Запорізької 
облдержадміністрації. 
 

Цілі прийняття акта: Регуляторний акт розроблено на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 
регулювання цін (тарифів)”, зі змінами та доповненнями. 

Цілями регуляторного акта є встановлення  економічно  обґрунтованого 
розміру плати за послуги, що надаються ринком, а також здійснення 
державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства. 

 
Строк виконання заходів з відстеження: з 25.04.2011 до 03.06.2011. 
 
Тип відстеження: базове. 
 
Методи одержання результатів та спосіб одержання даних:  
Для проведення базового відстеження використовувалися дані, надані 

ТОВ „Торгсервіс”. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 
Результати, на основі яких здійснені заходи відстеження результативності 

цього регуляторного акта, отримані на підставі узагальнення інформації, 
отриманної від ТОВ „Торгсервіс”. 

Для відстеження ефективності даного регуляторного акта 
використовуються наступні дані та показники: 

фактичні розміри плати за послуги, що надаються підприємством на  
ринку; 

кількість суб’єктів господарювання, яким надаються зазначені послуги; 
розмір надходжень  до місцевого  бюджету і державних цільових фондів 

від господарської діяльності пов’язаної з наданням послуг за встановленими 
граничними розмірами плати. 

 



Кількісні та якісні показники результативності акта: 
В результаті проведення відстеження результативності регуляторного 

акта отримано наступні дані: 
 

Показники: Станом на    
01.06.2011 

Фактичні розміри плати за послуги, що надаються 
підприємством на ринку (грн/м2) 

1,75 

Кількість суб’єктів господарювання, яким надаються 
послуги 

114 

Надходження до місцевих бюджетів (грн.) 55043 
 
З метою поінформованості суб’єктів господарювання, які здійснюють 

торгову діяльність на території ТОВ „Торгсервіс”, розпорядження було 
розміщено у газеті „Запорізька правда” та на веб-порталі облдержадміністрації. 

  
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: Оцінити результативність регуляторного акта 
до його прийняття фактично не можливо, так як згідно Закону України „Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
базове відстеження регуляторного акта здійснюється до набрання чинності. 

Оцінка результатів буде здійснюватись під час проведення повторного та 
періодичного відстежень.  
 
 
 
Перший заступник голови                
облдержадміністрації                                                                              О.О. Литвин 
 
 
 


