
                                                                                              
Звіт

про базове відстеження результативності  регуляторного акту 
«Про збір за місця для паркування транспортних засобів» 

      1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Слов’янської міської ради  від 12.07.2013 №8-XLV-6 «Про збір за місця

для паркування транспортних засобів».

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

3. Цілі прийняття акта:
Основною метою прийняття регуляторного акта є:
-  визначення  механізму  справляння  та  порядку  сплати  збору  за  місця  для
паркування   
   транспортних засобів;
- збільшення надходжень до бюджету територіальної громади міста Слов’янська;
- встановлення обґрунтованих ставок збору.

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

5. Тип відстеження 
Базове відстеження 

6. Метод одержання результатів відстеження 
Для проведення базового відстеження використовувалися статистичні показники.

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

Відстеження  результативності  цього  регуляторного  акту  здійснювалося  шляхом
аналізу наступних статистичних показників:

- надходження збору за місця для платного паркування транспортних засобів до міського
бюджету, (тис. грн.);
- кількість майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок,
(од.);
- кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта, (од.);
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних питань положень, (%).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Кількісне значення статистичних показників:

Назва показника
І півріччя 2017 І півріччя 2018

надходження збору за місця для 
платного паркування транспортних 
засобів до міського бюджету, (тис. 
грн.)

- -

кількість майданчиків для платного 
паркування та спеціально відведених 
автостоянок, (од.)

- -



кількість суб’єктів господарювання на 
яких поширюватиметься дія акта, (од.)

1 1

рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних питань 
положень, (%).

100 100

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

У зв’язку з  відсутністю затвердженого  переліку спеціальних  земельних ділянок,
відведених  для  організації  та  провадження  діяльності  із  забезпечення  паркування
транспортних засобів, даний регуляторний акт не реалізовується та потребує скасування. 

Міський голова                                                                                                            В.М. Лях

Макієнко Римма Вікторівна


