
 Звіт про відстеження результативності  

регуляторного акту 

         13.05.2014 р. 
№ 

з/п 

У звіті зазначається Опис 

1. Вид та назва 

регуляторного акта, 

дата його прийняття та 

номер 

 Рішення міської ради від 17.02.2004 № 12/7 „Про порядок 

видачі, реєстрації та оплати пропусків на право проїзду 

автотранспорту в місцях обмеження руху дорожніми знаками” 

2. Назва виконавця 

заходів з відстеження 
Управління економіки міськвиконкому 

3. Цілі прийняття акта - обмеження руху автотранспорту в центральній частині міста ; 

- позитивне вирішення звернень  господарюючих суб’єктів, 

громадян щодо забезпечення безперешкодного проїзду до закладів 

торгівлі  громадського харчування, побуту та ринків;  

- покращення умов здійснення підприємницької діяльності; 

- попередження корупційних дій; 

- наповнення міського бюджету. 

4. Строк виконання 

заходів з відстеження 
з 15.04.2014 року по 13.05.2014 року 

5. Тип відстеження 

(базове, повторне або 

періодичне) 

Періодичне відстеження 

6. Методи одержання 

результатів 

відстеження 

     Одержання результатів відстеження здійснювалось через аналіз 

статистичних даних отриманих в управлінні житлово – 

комунального господарства та будівництва виконавчого комітету 

міської ради. 

7. Дані та припущення, на 

основі яких 

відстежувалася 

результативність, 

способи одержання 

даних 

     Результативність даного регуляторного акту відстежувалась на 

основі аналізу кількості виданих пропусків та сум коштів, які 

надходять на цільовий фонд міськвиконкому, відкритий у 

відділенні державного казначейства.  

8. Кількісні та якісні 

значення показників 

результативності 

Аналіз кількості виданих пропусків 
Роки Кількість пропусків Суми надходжень, грн. 
2005 12 1050 
2006 16 1635 
2007 4 660 
2008 26 3870 
2009 5 810 
2010 11 1710 
2011 13 2340 
2012 8 1440 
2013 9 1620 

Враховуючи статистичні показники, бачимо, що робота 

щодо дотримання порядку видачі, реєстрації та оплати пропусків 

на право проїзду автотранспорту в місцях обмеження руху 

дорожнім знаками виконується. За період з 2005 року по 2013 роки 

найбільша кількість пропусків була видана у 2008 році (26 

пропусків на суму 3870 грн.) – результати проведення 

періодичного відстеження, яке було здійснене до 15 березня 2008 

року – контроль за автотранспортом, який розвантажується в 

місцях обмеження руху автотранспорту та по вул. Д. Галицького 

(біля Госпрозрахункового ринку) посилився. Найменше видано в 

2007 р. та 2009 р. (4 і 5 пропусків відповідно).  За решту років 

ситуація залишається майже не змінною.  



9. Оцінка результатів 

реалізації 

регуляторного акта та 

ступеня досягнення 

визначених цілей 

     Прийняття регуляторного акту дало право суб’єктам 

господарювання на безперешкодний проїзд та зупинку в місцях 

ведення господарської діяльності; міськвиконкому за видані 

пропуски одержувати додаткові надходження до міського 

бюджету. 

      Врахувавши звернення громадян щодо скасування обмежень 

руху автотранспорту у святкові та вихідні дні в центральній 

частині міста, одна з цілей – видача пропуску на право проїзду 

автотранспорту в місцях обмеження руху дорожніми знаками у 

вихідні та святкові дні – була відмінена ще у вересні 2005 року. 

       Положення регуляторного акту виконуються.  
 

 

Заступник міського голови       Л.В.Кулікова 

Начальник управління економіки                                                  О.М. Субицька 

Головний спеціаліст управління 

економіки                                Л.З.Ларькова 

 

Погоджено: 

Начальник управління житлово-комунального                                            В.С.Фіщук 

Господарства і будівництва                                                                                   

   


