
Звiт про повторце вiдстеження результативностi
проекту реryляторного акту

На виконання Закону УкраiЪи uПро засади державноi регуJuIторноi полiтики у сферi
господарськоi дiяльностi>, згiдно з постановою кМУ вiд 11.0з.04 року Jф 30S кПро
ЗаТВердження методик проведення ана-пiзу впливу та вiдстеження результативностi
реryJuIторного акта> з мотою оцiнки стану суспiльних вiдносин здiйснено базове вiдстеження
результативностi регуляторного акта.

1. Вид та назва реryляторЕого акта:
Рiшення XLVIII cecii JIrоботинськоi MicbKoi ради VII скликzlння вiд24 квiтня 2018 р. J\b

166 "Про Затвердження <Порядку надання компенсацiйних виплатзапiльговий проiзд окремих
КаТеГОРiЙ громадяII автомобiльним транспортом загального користування на мiських
МаРШрУгах>>, кПорядку наданЕя компенсаrliйних виплат за пiльговий проiЪд окромих категорiй
ГРОМаДяЕ за.rriзничним транспортом)), <Порялку вiдшкодування пiльг окремим категорiям
громадяЕ з послуг зв'язку)".

ЗатверДжений кПорядок надаJIня компонсацiйних виплат за пiльговий проiзд окремих
КатегОрiЙ громадян автомобiльним трЕtнспортом загального користування на мiських та
ПРимiських маршрутах> рiшенням XLVIII cecii ЛюботинськоТ MicbKoi ради VII скJIикання вiд24
квiтня 2018 р. М 166 втратив чиннiсть.

2.Назва виконавця заходiв з вiдстеження результативностi:
Управлiння соцiального захисту населення Люботинськоi мiськоi ради, вiддiл мiсцевого

економiчного розвитку виконкому ЛюботинськоТ MicbKoi ради.

3. Цiлi прийняття акта:
1. СОцiа-тlьний захист пiльгових категорiй громадян MicTa Люботина IIIJuIxoM затвердження

пОрядкiв, надання комrrенсацiЙних виплат за пiльговий пролзд окремих категорiй громадян
залiзничним трi}нспортом та вiдшкодування пiльг окремим категорiячr громадян з посJIуг
зв'язку за рахунок мiсцевого бюджету.

2. Захист зЕжонних iHTepeciB окремих категорiй громадян, якi мшоть право на пiльговий
проiзл за:liзничним транспортом та послуги зв'язку.

З. Визначення правового механiзму використання коштiв мiсцевого бюджету,
пеРедбачених для компенсацiйних виrrлат за пiльгове перевезення окремих категорiй громадян
за пiльговий проiзд за;riзни.rrrим тр,Iнспортом та вiдшкодування пiльг окремим категорiям
громадян з послуг звОязку.

4. Визначення порядку розрахуЕкiв за вiдшкодування витрат вiд пiльгового перевозення
ОКремих категорiЙ громадян, якi маrоть прЕlво на безкоштовниЙ проiзл та пiльги з послуг
зв'язку.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеження результативностi: з 01.01.202I р. по 30.1|.202l р.

5. Тип вiдстеження: повторне.

6. Методи одержання результатiв вiдстеження: обробка та аналiз iнформацiТ

7. Щанi та приIryщення, на ocHoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, а також способи
одержанняданих: \

ВiдстеженЕя результатiв цього регуJuIторного акту було здiйснено на ocftqBi:
- Даних, якi подадоться перевiзникаN,lи та пiдприемстваN{и-надавачами з посJryг зв'язку за

кожен мiсяць;
- за кiлькiстю укJIадених договорiв на вiдповiдний бюджетний piK, з пiдприемствами, якi



надають посJryги;
- стаЕу фiнансування видаткiв на компенсацiю за пiльговий проiзд окремих категорiй

цромадяН залiзни.тrrИм транспортом та з послуги зв'язку.

8. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi:
.Щiя регуЛяторЕогО zжта IIошИрюетьсЯ на суб'ектiв господарюваЕня, якi проваджують

господарсЬку дiяльнiсть в сферi органiзацii пасажирських перевезеЕь та з послуг зв'язку.
Кiлькiсть укладеЕих договорiв :яa202I з пiдприемствйи, якi надають послуги зв'язку - 2,

СтаноМ на 0l.|2.2021 рокУ вiдшкодовано пiльг з послуг звОязку надавачап{ таких послуг -
збз69 грн. В повномУ обсязi згiдЁО поданих документiв суб'ектам" iо"rrодчрювання.

Кiлькiсть укладених договорiв на 2021 з пiдприемств€tl\dи, якi ЕадаютЬ послуги з
перевезеннЯ пiльгових категорiЙ громадян за-iriзничним транспортом 2. Виплачено
компенсацii за пiльговий проiъд окремих категорiй громадян залriзничним транспортом станом
на 0|.l2.202l _ 206458 грн. Вiдшкодування здiйснюються рiвним" часrйнаrи пропоРчiЙно
витрат кожного пiдприемства - надавача послуг з перевезення пiльгового контингенту
вiдповiдно кошторисних призначень на 202| piK.

Повторне вiдстеження свiдчить про Доцiльнiсть застосуванЕя регуJUIторного акту та
досягнення мети його впровадження.

9. Оцiнка ре3ультатiв реryляторного акта та ступеня досягнення визначених цiлей:
регуляторний акт реа;riзуеться вiдповiдно до цiлей його прийшIття, а саме: забезпечена

реалiзацiя найбiльш врiвливим категорiям громадян ix права на пiльговий проi'зд, пiльги з
посJгуГ зв' язкУ передбаченi чинниМ законодЕtвством УкраiЪи.

забозпечено вiдшкодування: за пiльговий проiзд окремих категорiй громадян залiзничним
транспортом та вiдшкодрання пiльг з послуг зв'язку.

скарг громадян на низьку якiсть пасакирських перевезонь або вiдмову у перевезеннi
пiльговоi категорii громадян залiзничним тр€lнспортом не надходило.

начальник Усзн Люботинськоi Мр Iрина ЯРОШ
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