Звіт про результати відстеження регуляторного акту,
прийнятого Свалявською районною радою
09.09.2013 р.
Назва документа

Рішення Свалявської районної ради ”Про
погодження вартості одної норми часу на роботи та
послуги, що виконуються комунальним унітарним
підприємством
„Свалявське
районне
бюро
технічної інвентаризації”

Вид документа

Рішення Свалявської районної ради від 29 березня
2012 року №150 ”Про погодження вартості одної
норми часу на роботи та послуги, що виконуються
комунальним унітарним підприємством „Свалявське районне бюро технічної інвентаризації”

Назва виконавця заходів з
відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Цілі прийняття акту

Метою прийняття цього регуляторного акта є
попередження
збитковості
комунального
підприємства,
збереження
рівня
його
рентабельності, спрямування коштів на капітальні
інвестиції, а також з метою захисту населення та
підприємств від монопольних проявів суб’єкту
господарювання, недопущення безпідставного
зростання тарифів

Строк виконання заходів з
відстеження

15 днів

Тип відстеження

Базове

Методи одержання
результатів відстеження

Аналіз статистичних даних, які надійшли від комунального унітарного підприємства „Свалявське
районне бюро технічної інвентаризації”

Кількісні та якісні значення
Аналізи кількісних показників результативності
показників результативності впровадження регуляторного акта:
акту:
кількість замовників, які звернулися за
послугами у першому півріччі 2013 року склали
507 одиниць, проти 1175 одиниць у першому
півріччі 2012 року;
об’єм виконаних послуг

у першому півріччі

2013 року складає 333,6 тис.грн. проти 358,7
тис.грн. у першому півріччі 2012 року;
сума коштів виплачених в державний, місцевий
бюджет та фонди соціального страхування у
першому півріччі 2013 року складає 177,5 тис.грн.
проти 144,6 тис.грн у першому півріччі 2012 року;
кількість видів послуг, виконуваних для
замовників склало 9 одиниць у першому півріччі
2013 року, проти 17 у першому півріччі 2012 року;
фінансовий результат від звичайної діяльності
за І півріччя 2013 року прибутковий на суму 8,6
тис.грн проти 14,9 тис.грн. прибутку у першому
півріччі 2012 року;
заборгованість за спожиті енергоносії відсутня;
заборгованість по заробітній платі відсутня.
Оцінка можливих результавстановлення економічно обґрунтованих тарифів;
тів реалізації регуляторного
стабільна прибуткова робота комунального
акта та ступеня досягнення
унітарного підприємства „Свалявське районне
визначених цілей
бюро технічної інвентаризації”;
якісне надання послуг з технічної інвентаризації;
покращення умов праці та підвищення рівня
якості послуг, що надаються;
збільшення надходжень до бюджету від
сплачених підприємством податків та соціальних
платежів;
отримання додаткових коштів на оновлення та
реконструкцію основних фондів підприємства
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