звIт

про перiодичне вiдстеження результативностi регуляторного акта
1. Вид та назва реryляторного акта

-

2. Виконавець заходiв з вiдстеження
iнфраструктури i зв'язку MicbKoi ради.

-

рiшення MicbKoi ради вiд 26.04.2007
М392 <Про внесення змiн до Положення про органiзацiю паркування
транспортних засобiв на територii MicTa Херсона, затвердженого рiшенням
мiськоi ради вiд 30.10.2002 Jфt 17,та затвердження його в новiй редакцiТ>.

3. Щiлi

управлiння транспортноi, дорожньоТ

прийняття акта:

- впорядкування единоТ загальномiськоI полiтики стосовно реryлювання,
органiзацii, функцiонування, цiноутворення i контролю за розвитком

паркування автотранспорту ;
- пiдвищення дисциплiни сплати збору за парковку автотранспорту та за
послуги iз паркування.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеження: з 01 березня 2020 року

по

31березня2020 року.
5.

Тип вiдстеження - перiодичне.

б.

Метод одержання результатiв вiдстеження результативностi

проведення перiодичного вiдстеженнrl використовувався статистичний
метод одержання результатiв вiдстеження.
.Щля

7. Щанi

та припущення, на ocнoBi яких вiдстежувалася результативнiстьо а

також способи одержання даних:
Враховуючи цiлi прийняття реryляторного акта для вiдстеження його
результативностi визначено пок€вники:
- обсяги надходжень до бюджету вiд паркув€Lльного
8.

збору;

Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi:

Обсяги надходжень до
бюджету вiд
паркувального збору
(тис.грн.)

20|7р.

2018 р.

2019 р.

1753,7

1815,2

39|,2

единим достовiрним якiсним пок€lзником щодо паркув€Lльноi дiяльностi е
надходження до бюджету вiд паркув€Lльного збору.
I_{e пов'язано iз тим, що виконавчими органами мiськоI ради не видаються
дозволи на створення (влаштування) паркувальних майданчикiв що
створюються (влаштовуються) в рамках робiт iз благоустрою територii
прилеглоТ до об'екту капiт€Lпьного булiвничтва або об'екту реконструкцii, робiт
iз благоустрою за окремим проектом благоустрою, тому в них вiдсутня
iнформацiя про TaKi майданчики та Тх кiлькiснi пок€}зники.

2

9.

Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступеня досягнення

визначених цiлей:

порiвняння кiлькiсних показникiв свiдчить про падiння обсягiв

надходження паркув€tльного збору.
падiння показникiв пов'язане iз декiлькома чинниками:
1. Зменшення рентабельностi паркувальноi дiяльностi.
чинний тариф на послуги з користування майданчиками для платного
паркування транспортних засобiв на територii MicTa Херсона
у розмiрi 5,00 грн.
за одне мiсце За одну Годину, В тому числi й неповну
рiшенйм
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради вiд 23.I2.2o14 J\ъ 316. ".ruпrоъп.rо
з 2014 року мiнiмальна заробiтна плата зросла майже в 4
рази (з 1218грн
до 472Згрн.), збiр за паркування зрiс в двiчi.
2. В. M.XepcoHi вiдсутнi механiзми реryлювання паркувальноi дiяльностi
частинi притягнення до вiдповiда-гrьностi за несплату за паркування
автотранспорту.

в

3. Як

наслiдок перших двох причин - вихiд операторiв iз договiрних
вiдносин та припинення наданнrI послуг iз платного паркування транспортних
засобiв в м XepcoHi.

Оскiльки, вирiшення означених вище проблем можливе лише в
законодавчому полi, то внесення змiн до
реryляторного акту, щодо

вреryлювання вказаних проблем, е недоцiльним.
пiдсумовуючи все вищез€вначене, реryляторний акт <рiшеннrl Micbkoi
РаДИ ВiД 26.04.2007 }lb392 ОПРО ВНесення змiн до Положення про органiзацiю
паркування транспортних засобiв на територii MicTa Херсона, затвердженого
РiШеННЯМ MicbKoi РаДИ вiд З0. |О.20О2 J\b117, та затвердження його в новiй
редакцii)> мае достатнiй piBeHb досягнення поставлених цiлей, простежусться
тенденцiя щорiчного росту обсягiв надходжень до бюджету вiд паркуваJIьного
збору.

Начальник управлiння транспортноi',
дорожньоi iнфраструктури
i зв'язку MicbKoi ради

,ffiарина

BIpK)rH

