
Звіт
про періодичне відстеження результативності  регуляторного акту – рішення виконкому

Слов’янської міської ради  від 14.01.2015 №5 «Про визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу» 

      1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення виконкому  Слов’янської міської ради від 14.01.2015 №5 «Про визначення

на  конкурсних  засадах  підприємства  (організації)  для  здійснення  функцій  робочого
органу».

2. Назва  виконавця заходів з відстеження регуляторного акта 
Відділ транспорту та зв’язку Слов’янської  міської ради. 

3. Цілі прийняття акта:

Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища серед юридичних
осіб,  які  спроможні  забезпечувати  належну  підготовку  матеріалів  для  проведення
конкурсу  з  визначення  перевізників  на  міських  автобусних  маршрутах  загального
користування, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації,
їх  аналізу  та  оцінки  відповідності  конкурсних  пропозицій  перевізника-претендента
умовам  конкурсу,  підготовки  паспортів  автобусних  маршрутів  та  матеріалів  для
подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником -
переможцем конкурсу.

4. Строк  виконання заходів з відстеження 
з 08.06.2018 р.  по 08.07.2018 р.

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження 

6. Метод одержання результатів відстеження 
Для  проведення  періодичного  відстеження  використовувалися  статистичні

показники.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних:

Для  відстеження  результативності  регуляторного  акта  були  визначені  такі
показники результативності:
-  розмір  надходжень  податків  та  зборів  до  державного  та   місцевих  бюджетів  від
господарської діяльності суб’єктів господарювання,  (тис. грн.);
-  кількість  суб’єктів  господарювання,  на    яких  поширюється  дія  регуляторного  акту,
(осіб);
-  кількість  проведених  конкурсів  з  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних
маршрутах загального користування із залученням робочого органу;
- кількість судових рішень, прийнятих судовими органами, щодо скасування результатів
конкурсів  з  перевезень  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального
користування, проведених із залученням робочого органу; 
- рівень поінформованості, обізнаних з положеннями регуляторного акта, (%).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Кількісне значення показників результативності:

№
з/п

Назва показника І півріччя
2017 року

І півріччя
2018 року

1 розмір надходжень податків та зборів до державного та  - -



місцевих бюджетів від господарської діяльності суб’єктів
господарювання,  тис. грн.

2 кількість суб’єктів господарювання, на   яких 
поширюється дія регуляторного акту, осіб

- -

3 кількість проведених конкурсів з перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального 
користування із залученням робочого органу, од.

- -

4 кількість судових рішень, прийнятих судовими органами,
щодо скасування результатів конкурсів з перевезень 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, проведених із залученням робочого 
органу, од.

- -

5 рівень поінформованості, обізнаних з положеннями 
регуляторного акта, %

100 100

9.  Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акту  та  ступеня досягнення
визначених цілей.

19 березня 2015 та 22 травня 2017 відбулися конкурси з визначення підприємства
(організації)  для  здійснення  функцій  робочого  органу,  який  залучається  організатором
проведення  конкурсів  з  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах
загального користування у місті Слов’янську (виконкомом Слов’янської міської ради), для
організації  забезпечення  і  підготовки  матеріалів  для  проведення  засідань  конкурсного
комітету з визначення автомобільного перевізника. 

За визначені в оголошеннях про проведення конкурсу строки подачі документів,
заяв на участь у конкурсі від претендентів не надійшло. Підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу не визначені.

     Відповідно до пункту 21 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному  маршруті  загального  користування,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами), у зв’язку з відсутністю
претендентів на здійснення функцій робочого органу виконком Слов’янської міської ради
забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки
з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

   Відповідно до статті 11 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців  та  громадських  формувань»  державні  органи,  у  тому  числі  суди,  органи
Національної  поліції,  органи  прокуратури,  органи  Служби  безпеки  України,  а  також
органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з
Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом,
виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному
Міністерством  юстиції  України  в  Порядку  надання  відомостей  з  Єдиного  державного
реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом. 

 Таким чином, регуляторний акт – рішення виконкому  Слов’янської міської ради
від 14.01.2015 №5 «Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для
здійснення  функцій  робочого  органу»  потребує  внесення  змін у  частині  виключення  з
додатку  1  до  Умов  проведення  конкурсу  з  визначення  підприємства  (організації)  для
здійснення  функцій  робочого  органу  слів  «витяг  з  Єдиного  державного  реєстру
юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців».
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