
 

 

 

 Звіт про періодичне відстеження 

результативності рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

від 20.02.08 № 50 

«Про встановлення тарифів  на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій» 

1. Вид та назва регуляторного акта.  

Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 20.02.08 № 50 "Про 

встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Полтавської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є задоволення потреб 

споживачів у послугах з утримання будинку та прибудинкової території, їх 

якісному та безперебійному наданні. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

З 14.11.2017року  по 28.11.2017року. 

 

5. Тип відстеження - періодичне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності.  

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний 

метод одержання результатів.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних. 

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного 

акта були визначені такі показники результативності: 

- результати фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- рівень відшкодування в тарифі планових витрат; 

- рівень оплати споживачами наданих послуг; 

- показники якості: кількість скарг за неякісне надання послуг, незручності 

обслуговування в часі та періодичності. 

Значення показників результативності розраховані КП «ЖЕО №  2» 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

№ 

п/п 

Назва показника Період відстеження 

9 міс. 2015р. 9 міс. 2016р. 9 міс. 2017р. 

1. Результати фінансово - 

господарської діяльності 

прибуток 

1549,0 

прибуток 

1884,0 

збиток  

1691,0 



підприємства тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

2. Рівень відшкодування в 

тарифі планових витрат 
74,9% 61,4% 49,2% 

3. Рівень оплати 

споживачами наданих 

послуг 

97,4% 94,8% 101,7% 

4. Показники якості: 

кількість скарг на неякісне 

надання послуг, 

незручності 

обслуговування в часі та 

періодичності 

1117 956 735 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

У зв’язку з неповним відшкодуванням витрат на послуги з утримання будинків 

та прибудинкових територій через поступове підвищення цін на енергоносії, 

витратні матеріали, розміру мінімальної заробітної плати тощо виникає 

необхідність приведення витрат з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій до економічнообгрунтованого рівня та прийняття 

нових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій відповідно до чинного законодавства . 

 

Начальник управління                                 С. Сінельнік 
 

 


