ЗВІТ
ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
«Про погодження тарифів на послуги з теплопостачання»

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради «Про погодження тарифів на
послуги з теплопостачання» від 20.05.2009 р. № 326.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Приватне підприємство «Оргтехпром».

3. Цілі прийняття акта:
- виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р.
№ 1875 – IV;
- виконання закону України « Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2635;
- своєчасна та безперебійна подача тепла населенню, що мешкає на
м-рні “Масложир”, вул. Фрунзе, 89, пров. Краматорський, 28 та бюджетним
установам: дитячому садку Слов’янського МВРО м-рну “Масложир”, міській
лікарні № 2 та іншим споживачам;
- покращення фінансового стану підприємства, що забезпечить своєчасні розрахунки
за енергоносії з постачальниками, виплату заробітної плати, сплату податків до
місцевого та державного бюджетів, запровадження профілактики, реконструкції та
ремонту теплового господарства.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводилися з 01.06.2009р.
по 01.07.2009р.

5. Тип відстеження результативності
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження використовувались статистичні данні.

7. Дані та припущення з відстеження результативності
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється шляхом аналізу
статистичної інформації та аналізу планових розрахунків.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
Кількісні показники результативності
Опалювальний
№
Одиниця
Показник
період
п/п
виміру
2008-2009 р.
1 Розмір надходжень до місцевого бюджету і
тис.

Опалювальний
період
2009-2010 р.

2

3

4

державних цільових фондів, пов’язаних з
дією акта
Кількість суб’єктів господарювання та/або
фізичних осіб, на яких поширюється дія
регуляторного акта
- бюджетні установи та інші споживачі (крім
населення)
- населення
Кошти,
що
втрачаються
суб’єктами
господарювання та/або фізичними особами,
пов’язані з виконанням вимог регуляторного
акта
Рівень
проінформованості
суб’єктів
господарювання та/або фізичних осіб
стосовно основних положень регуляторного
акта

грн.

-

35

од.

2

2

чол.

264

264

тис.
грн.

-

87

100

100

%

Якісні показники результативності
-

безперебійне та своєчасне постачання теплової енергії;
підвищення надійності теплопостачання ;
стабільність роботи підприємства, що залежить від цін на енергоносії;
своєчасність підготовки до зимового періоду;
якісне обслуговування та швидке реагування на будь-які запитання та проблеми
населення.

9. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Введення запропонованих тарифів надасть можливість теплопостачаючому
підприємству повною мірою та своєчасно розраховуватися з постачальниками за енергоносії
та забезпечити тепловою енергією споживачів.
Підприємство зможе своєчасно та якісно виконувати профілактику, ремонтувати
обладнання та теплотраси, проводити реконструкцію теплового господарства, виплачувати
заробітну плату своїм робітникам та сплачувати податки до бюджету.
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