Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –
«Положення про порядок обчислення і сплати збору за місця для
паркування транспортних засобів», затвердженого рішенням
Яремчанської міської ради від 10.01.2011 року № 34-2/2011 «Про місцеві
податки і збори» із внесеними змінами і доповненнями
03.08.2015 року

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується.
Рішення Яремчанської міської ради від 10.01.2011 року № 34-2/2011
«Положення про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування
транспортних засобів» із внесеними змінами і доповненнями.
2.Назва
виконавця
заходів
з
відстеження
результативності
регуляторного акта.
Відділ економіки і промисловості Яремчанського міськвиконкому.
3.Цілі прийняття акта.
Цілями державного регулювання є:
- якісне надання послуг паркування та збільшення надходжень до
міського бюджету;
- дотримання вимог законодавства щодо місцевих податків і зборів;
- забезпечення належного благоустрою міста та територій відведених для
паркування, підвищення культури паркування;
- сприяння ефективній роботі суб’єктів господарювання, зниження
соціальної напруги;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого
самоврядування при вирішення питань, пов’язаних із паркуванням та
справлянням місцевих податків і зборів.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.
Відстеження результативності регуляторного акта проводилося
протягом трьох років і є періодичне.
5. Тип відстеження.
Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного
акта.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
регуляторного акта.
Періодичне відстеження здійснювалося шляхом вивчення
громадської думки щодо вирішення встановлених цілей, аналізу показників
економічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють
господарську діяльність з організації паркування автотранспорту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність,
а також способи одержання даних.
Враховуючи мету прийняття регуляторного акта для відстеження його
результативності використовувались такі показники, як надходження коштів
до міського бюджету; перелік спеціальних земельних ділянок, які
пропонувались для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів на території Яремчанської міської ради,
дані опитування мешканців міста, заяв і звернень СПД, даних відділу ДАІ в
м. Яремче, соціологічного опитування суб’єктів підприємницької діяльності,
що здійснюють господарську діяльність з організації паркування
автотранспорту.
8. Кількісні та якісні
регуляторного акта.

значення

Показники результативності

показників

2012
рік

Кількість
суб’єктів
господарювання
юридичних та фізичних осіб, які сплачували
20
збір за місця для паркування
Сума надходжень збору за паркування
транспортних засобів до місцевого бюджету, 100615,99
грн.

результативності

2014
рік

I
квартал
2015

17

15

12

67015,16

66943,91

15090,15

2013
рік

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Прийняття регуляторного акту забезпечило якісне надання послуг
паркування, підвищило культуру паркування та збільшило надходження до
міського бюджету від сплати збору за місця для паркування транспортних
засобів. Встановило чіткий порядок щодо справляння сплати збору за місця
для паркування транспортних засобів. Разом з тим, простежується
позитивний вплив на благоустрій території міста, зокрема територій
відведених для паркування, поліпшення безпеки дорожнього руху та безпеки
життя громадян.
Відстеження дії даного регуляторного акта показало, що рішення міської
ради, прийняте у відповідності до вимог податкового законодавства України
є актуальним, а встановлені розміри збору забезпечили позитивну динаміку
надходжень до міського бюджету.
Періодичне відстеження результативності його дії у визначений
законодавством термін.

Заступник міського голови

Надія Бандурка

