
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акту-рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 554  
"Про встановлення ставок збору за місця для паркування  

транспортних засобів" 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, дата прийняття. 

        Рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 554 "Про 

встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів". 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. 

        Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

створення умов для впорядкування ситуації у сфері паркування 

транспортних засобів;  

встановлення обґрунтованих розмірів ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів на майданчиках на території 

Кропивницької міської територіальної громади;  

забезпечення надходжень до міського бюджету 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 02.05.2022 –20.05.2022 р.р. 
     

5. Тип відстеження: базове відстеження 

6. Методи одержання результатів відстеження.         
Статистичний метод шляхом аналізу визначених показників 

результативності акту. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, способи одержання даних. 

  

      Результати відстежень регуляторного акту одержані на підставі аналізу 

чинного законодавства шляхом збору і аналізу:  

даних щодо обсягу надходжень до міського бюджету; 

кількість суб’єктів господарської діяльності,  на яких поширюється дія 

акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

 
№ 

з/п 

Назва показника 2020 рік 2021 рік 

 обсяг надходжень до міського 

бюджету збору за місця для 

паркування транспортних засобів 

0 0 

 кількість суб’єктів господарської 

діяльності, на яких поширюється дія 

акта. 

0 0 

 



9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей. 

          Прийняття рішення сприятиме виконанню вимог статті 268¹ 

Податкового кодексу України, в частині запровадження на території 

Кропивницької міської  територіальної громади  ставки збору за місця для 

паркування транспортних засобів. Реалізація регуляторного акту є  

необхідною умовою для залучення додаткових коштів до міського бюджету. 

          На даний час невизначений перелік осіб (операторів), які уповноважені 

організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів, тому оцінка результатів реалізації регуляторного акта 

та ступінь досягнення мети будуть визначені при повторному дослідженні.  

 

 

 

В.о. директора департаменту  з  

питань економічного  розвитку 

Кропивницької   міської   ради                                        Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Смолянцева 35 61 54 


