ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
рішення Броварської районної ради «Про затвердження тарифів на
послуги з вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот, тарифів
на послуги автомобілів та автовишки, що надаються різним категоріям
споживачів комунальним підприємством «Броварське районне виробниче
управління житлово-комунального господарства» Броварської районної
ради»
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 № 685-38-VІ «Про
затвердження тарифів на послуги з вивозу твердих побутових відходів та
рідких нечистот, тарифів на послуги автомобілів та автовишки, що надаються
різним категоріям споживачів комунальним підприємством «Броварське
районне виробниче управління житлово-комунального господарства»
Броварської районної ради».
2. Виконавець заходів з відстеження
Відділ економіки Броварської районної державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акта
Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивозу
твердих побутових відходів та рідких нечистот, тарифів на послуги автомобілів
та автовишки, що надаються різним категоріям споживачів комунальним
підприємством, забезпечує:
- прозорість і відкритість процедури розрахунку тарифів на послуги з
вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот, тарифів на послуги
автомобілів та автовишки, що надаються різним категоріям споживачів
комунальним підприємством;
- утримання якості надання послуг комунальним підприємством на рівні
нормативної;
- беззбиткову діяльність КП «Броварське районне виробниче управління
житлово-комунального господарства» Броварської районної ради відповідно до
вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
4. Строк виконання заходів з відстеження
25.07.2018 по 13.08.2018
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження
Для
проведення
періодичного
відстеження
регуляторного акта використовувався статистичний метод.

результативності

7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності
Відстеження результативності регуляторного акта проводилось на
підставі наступних показників результативності:

- розмір надходжень коштів до комунального підприємства та місцевоп
бюджету від договорів про надання послуг з вивозу твердих побутови:
відходів та рідких нечистот, послуг автомобілів та автовишки;
- кількість договорів про надання послуг з вивозу твердих побутови:
відходів та рідких нечистот, послуг автомобілів та автовишки, що надаютьс:
різним категоріям споживачів комунальним підприємством.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Станом на
Показники результативності
01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018
Кількість договорів про надання послуг
автомобілів та автовишки (шт.)
Кількість договорів про надання послуг
з вивозу твердих побутових відходів та
рідких нечистот (шт.)
Розмір
надходжень
коштів
до
комунального
підприємства
від
договорів
про
надання
послуг
автомобілів та автовишки (тис. грн.):
- з них до місцевого бюджету (тис. грн.)
Розмір
надходжень
коштів
до
комунального
підприємства
від
договорів про надання послуг з вивозу
твердих побутових відходів та рідких
нечистот (тис. грн.):
-з них до місцевого бюджету (тис. грн.)
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступен*
досягнення визначених цілей
Відповідно до листа КП «Броварське районне виробниче управлінні
житлово-комунального господарства» Броварської районної ради від
27.07.2018 № 69 про те, що згідно Рішення Броварської районної ради вц
14.05.2015 № 795-47.2-УІ основні засоби (рухоме майно, тобто трактори
спецавтомобілі та інше обладнання, яке використовувалось у межах майновогс
комплексу, розташованого в смт. Велика Димерка по вул. Комунальна, 6) буліпередані із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського
району до комунальної власності Великодимерської селищної ради.
Таким чином, КП «Броварське районне виробниче управління житловокомунального господарства» Броварської районної ради послуг з вивоз)
твердих побутових відходів та рідких нечистот, послуг автомобілів т і
автовишки протягом 2016-2018 років не надавало.

Голова адміністрації
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