
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від      2017 року

Про затвердження тарифів на послугу 
МКП “Збаразький міський ринок “Оболоння”

   На  підставі  звернення  щодо  застосування МКП  “Збаразький  міський  ринок
“Оболоння” тарифів  на  послуги  та  з  метою  підвищення  якості  надання  послуг,
стабілізації  фінансово-економічного  стану  підприємства,  на  підставі  наданих
розрахунків планового тарифу на послугу з користуванням громадською вбиральнею,
відповідно  до  підпункту  2  пункту  «а»  ст.  28  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,   ст. 9 Закону України «Про засади державної  регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», виконавчий комітет міської ради 

                                                               ВИРІШИВ: 

1. Затвердити тарифи  на послугу МКП “Збаразький міський ринок “Оболоння” , згідно

додатку №1.

 

2.  МКП  “Збаразький  міський  ринок  “Оболоння”  опублікувати  в  місцевих  засобах

масової інформації дане рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Міський голова Збаража                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

                      
                



Додаток №1 
до рішення виконавчого комітету №    від 2017р.







          Аналіз регуляторного впливу 

Основними причинами перегляду тарифів на послуги МКП “Збаразький міський ринок 

“Оболоня” є те що, діючі тарифи, були розроблені комунальним підприємством 

“Збаразьким міським ринком “Оболонь”  у  ще у 2013 році.

За час дії тарифів відбулись такі зміни:

- економічних чинників, що впливають на складові витрат тарифу, зокрема відбулося 

зростання:

1) мінімальної заробітної плати

2) витрат на ремонт, амортизацію та інше.

Таким чином, діючі тарифи не відшкодовують витрати на їх надання у повному обсязі, що 

призведе до допущення збитковості підприємства МКП “Збаразький міський ринок 

“Оболоня”

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”  повноваження щодо

регулювання та затвердження  тарифів , що надаються підприємствами незалежно від 

форми власності, належать органам місцевого самоврядування. Рівень тарифів повинен 

відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.

Проектом рішення передбачається  зростання тарифу на послуги:

- за продаж з палатки;

- за продаж в павільйонах;

- за продаж з автомобілів;

- за оренду місця під торговими під навісами;

-за за оренду нерухомого майна (приміщення);

- за один день торгівлі з власного кіоску\ 

1. Цілі державного регулювання

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:



1. забезпечення отримання споживачами міста якісних послуг на комунальному 

підприємстві;

2. забезпечення стабільної роботи підприємств ;

3. приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

4. стабілізація фінансово-економічного становища підприємств.

                           3. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Перший альтернативний спосіб

Збереження існуючого стану, тобто залишити діючі тарифи без змін. Дана альтернатива не 

є прийнятною, оскільки діючі тарифи не відповідають фактичним витратам підприємств на 

теперішній час.

Другий альтернативний спосіб

Часткова зміна (за певними видами послуг)  тарифу  з умовою покриття збитків від надання

послуг. Але в такому разі, отримувачі послуг знаходитимуться в нерівних умовах а  тягар 

зростання буде перекладено на певну групу отримувачів послуг. Ця альтернатива не може 

бути прийнята, оскільки вона не вирішує існуючу проблему.

Третій альтернативний спосіб

Встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів, що сприятиме покращенню 

результатів фінансово-господарської діяльності підприємств та створюватиме передумови 

для надання якісних послуг.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, шляхом 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних

із їх наданням.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного 

акту

Прийняття рішення щодо встановлення тарифів на послуги МКП “Збаразький міський ринок

“Оболоня” забезпечить надання більш якісних послуг, покращення фінансово-економічного 

стану підприємств.

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту



В терміні дії рішення виконавчого комітету міської ради не обмежено і чинне до його 

відміни.

У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу 

відстеження його результативності.

7. Аналіз вигод та витрат

Прийняття даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи на послуги МКП 

“Збаразький міський ринок “Оболоня” на рівні економічно обґрунтованих, що створить 

необхідні умови для надання цих послуг споживачам , покращити фінансово-економічне 

становище підприємств.

Вигоди та втрати

Сфера впливу Вигоди Втрати

МКП “Збаразький міський 
ринок “Оболоня”

Не допущення збитків від надання 
послуг 

Збільшення
платежів за послуги ринку

Споживачі послуг:   

Органи місцевого 
самоврядування

Стабільні надходження до 

бюджету міста завдяки 

прибутковій діяльності 

МКП “Збаразький міський ринок
“Оболоня”

Процедура розробки 

регуляторного акта (витрати 

робочого часу спеціалістів, 

пов’язані з підготовкою 

регуляторного акта)

Населення
Поліпшення благоустрою ринку

   Наявних витрат не 

передбачається

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта слід вважати:;

- рівень надходження платежів за послуги;

- рівень відшкодування тарифом витрат за надані послуги.

9. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Методи одержання результатів відстеження:

- звітність підприємств щодо надходження коштів за надання послуг;

- здійснення порівняльного аналізу.

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його 

підготовки.



Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття чинності 

регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення порівняння базового та 

повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих та проблемних питань, вони 

будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання 
заходів повторного відстеження та з метою подальшого удосконалення рішення виконкому 
Збаразької міської ради.
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