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Звіт 
про базове відстеження результативності  регуляторного акту – рішення виконкому 

Слов’янської міської ради  «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів міським 
електротранспортом (тролейбус)»  

 
 

      1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення виконкому  Слов’янської міської ради  «Про встановлення тарифу на перевезення 

пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)». 
 
2. Назва  виконавця заходів з відстеження регуляторного акта  

Управління економічного і соціального розвитку Слов’янської  міської ради.  
 
3. Цілі прийняття акта: 
Основними цілями прийняття проекту цього регуляторного акту є: 
   -     наближення тарифів на перевезення пасажирів міським електротранспортом до економічно 
обґрунтованого рівня з урахуванням потреб населення;  
   -     забезпечення якісного та безпечного функціонування міського електротранспорту; 

- покращення рівня обслуговування пасажирів, фінансового стану комунального підприємства 
«Слов’янське тролейбусне управління». 

 
4. Строк  виконання заходів з відстеження  

з 04.02.2015 р.  по 04.03.2015 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: 

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники 
результативності: 
- розмір надходжень податків та зборів до державного та  місцевих бюджетів від господарської 
діяльності комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне управління»,  (тис. грн.); 
- обсяг пасажироперевезень, тис.пас.; 
- доходи від перевезення платних перевезень пасажирів, тис.грн.; 
- розмір надходжень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян, тис. грн. 
- рівень поінформованості, обізнаних з положеннями регуляторного акта, (%); 
 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності  
 
 

Кількісне значення показників результативності: 
 

№ 
з/п 

Назва показника 2013 рік 2014 рік 

1 Розмір надходжень податків та зборів до державного 
та  місцевих бюджетів від господарської діяльності 
комунального підприємства «Слов’янське 
тролейбусне управління»,  тис. грн. 

2498,2 2216,2 

2 Обсяг пасажироперевезень всього, тис. пас.: 
в тому числі платних 

13653,5 
2892,7 

11092,6 
2401,0 

3 Доходи від перевезення платних перевезень 
пасажирів, тис.грн. 

2625,0 2166,6 



4 Розмір надходжень субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян, тис. грн. 

5862,8 7470,1 

5 Рівень поінформованості, обізнаних з положеннями 
регуляторного акта, (%) 

100 100 

 
 
 
 
 

В.о. міського голови, 
секретар міської ради                                                                                                  О.В. Зонтов 

 
 
 
 


