Звіт
про повторне відстеження результативності
регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови
облдержадміністрації “Про встановлення тарифів на послуги з інвентаризації
нерухомого майна за годину виконаних робіт (наданих послуг)”.
Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності:
управління
розвитку,
інвестицій
та
європейської
інтеграції
облдержадміністрації.
Цілі прийняття акта: упорядкування тарифів на обласному ринку на
оплату послуг з інвентаризації нерухомого майна
Строк виконання заходів з повторного відстеження: І квартал 2017
року.
Методи одержання результатів відстеження: статистичний та
бухгалтерський звіт комунального підприємства “Волинське обласне бюро
технічної інвентаризації” та ФОП Балаєва В.Б.
Дані
та
припущення,
на
основі яких
відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних:
використовувалися
наступні
показники роботи
комунального
підприємства “Волинське обласне бюро технічної інвентаризації” та ФОП
Балаєва В.Б.:
- кількість скарг споживачів на рівень тарифів на послуги;
- прибутковість суб’єктів господарювання за даними бухгалтерського
обліку та рівень рентабельності їх діяльності;
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Показники результативності
КП “ВОБТІ”
1. Кількість скарг споживачів на
рівень тарифів на послуги
2.
Рівень
рентабельності
підприємства
3. Сума валового доходу
4. Сума валових витрат
4. Сума сплаченого податку на
додану вартість та податку на
прибуток

Одиниці
виміру
Чол.

2015 рік

%

0,5

0,5

Гри.
Грн.
Грн.

6008600,0
5971000,0
1141589,0

541600,0
5288000,0
975846,0

-

9 місяців
2016 року
-

Показники результативності
ФОП Балаєв В.Б.
1. Кількість скарг споживачів на
рівень тарифів на послуги
2.
Рівень
рентабельності
підприємства
3. Сума валового доходу
4. Сума валових витрат
4. Сума сплаченого податку

Одиниці
виміру
Чол.

7 місяців
2015 року

%

0,5

0,5

Грн.
Грн.
Грн.

54918,0

86359,0

2745,0

4317,0

-

Оцінка результатів реалізації регуляторного
досягнення визначених цілей:

9 місяців
2016 року
-

акта та ступеня

Запровадження державного регулювання забезпечило попередження
зловживання
монопольним
становищем
комунального
підприємства
«Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» та упорядкування тарифів
на обласному ринку на оплату послуг з інвентаризації нерухомого майна, що
дало можливість захистити інтереси населення та юридичних осіб. Про це
свідчить відсутність скарг споживачів на рівень тарифів на послуги.
Рентабельність залишилась на тому ж рівні.
Фіксований розмір тарифів забезпечив недопущення довільного
збільшення тарифів в умовах інфляції. Таким чином, реалізація регуляторного
акта дозволила досягти цілей державного регулювання.

Начальник управління розвитку,
інвестицій та європейської інтеграції
облдержадміністрації

Ю. КРЕСАК

