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                                                                                                   ПОГОДЖЕНО:  
                                                                                                   перший заступник міського голови 
 
                                                                                                   _____________ В.В. Кульматицький 
 

Повторне відстеження результативності 
 рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради 

« Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг » від 16.02.2011р., №122 

 
1.Вид та назва регуляторного акта: 
         Рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, 
які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» (від 16.02.2011р., №1220. 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: 
        Управління житлово-комунального господарства  Слов’янської міської ради 
3. Цілі прийняття акта: 
Основними цілями  прийняття даного акту є: 

- забезпечення сталого та якісного надання послуг; 
- забезпечення покриття тарифами економічно обґрунтованих затрат на ритуальні послуги; 
- стабілізація фінансово-економічного стану установи; 
- забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії; 
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працюючим 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: 
        З 01.01.2012 р. по 01.02.2012р. 
5.Тип відстеження: 
         Повторне відстеження. 
6. Методи одержання результатів з відстеження результативності: 
         Для проведення повторного відстеження використовувались статистичні  дані. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:  

Відстеження результативності регуляторного акта відбувалися шляхом аналізу статистичної інформації та 
прогнозних показників: 

- надходження до міського бюджету, (тис. грн.); 
- рівень поінформованості фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта, (%) 
- кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюється дія акту, (од).  

8.  Кількісні та якісні показники результативності: 
Прогнозні значення показників: 

Назва показника Базове відстеження 
2010р. 

Повторне відстеження  
2011 р.  

% приріст 
 

Розмір надходжень до  міського 
бюджету, державних цільових 
фондів від господарської 
діяльності підприємства по 
наданню даних послуг 

108,8 112,3 103 

Встановлений рівень 
рентабельності, % 

12 12 100 

Фактичний рівень 
рентабельності, % 

12 12 100 

рівень поінформованості 
фізичних осіб стосовно основних 
положень регуляторного акта, % 

100 
 
 

 

100 100 

Кількість суб’єктів 
господарювання та/ або фізичних 
осіб,  на яких  поширюється дія 
акта (од.) 

необмежена необмежена 
 

необмежена 
 

 
9. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень 
мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень. 

 
 
 
Начальник УЖКГ                Т.П.Малій 

 


