3BIT
про повторне вщстеження результативное^ рнпення виконавчого комНету ПервомайськоТ MicbKoi' ради
ХаркпзськоУ облаеН вщ 28.08.2019р. №167 «Про затвердження розм1ру внеск1в за встановлення,
обслуговування вузл1в комерцшного облпсу тепловоТ енергй по окремих житлових будинках м.
Первомайський».
1.
та номер

Вид та назва регуляторного акта, результативн1сть якого вщстежуеться, дата його прийняття

Р1шення виконавчого комИету ПервомайськоТ мкько'Т ради Харювсько'Т областс вщ 28.08.2019р. №167
Постанова Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 13.06.2018 № 477 «Про затвердження розм1ру внесюв за встановлення,
обслуговування вузл!в комерщйного облшу тепловоУ енергй' по о.кремих житлових будинках м. Первомайський» (дал1
- регуляторний акт).

2.

Назва виконавця заход1в з вщстеження

Первомайське комунальне пщприемство «ТепломережЬ;

3.

Ц1л1 прийняття акта

- реал1зашя вимог Закону УкраУни «Про комерцшний обл1^ тепловоТ енергй' та водопостачання»;
- надання бшьш яюсних послуг з теплопостачання;

4.

Строк виконання заход1в з вщстеження

Вщстеження результативност1 регуляторного акта здшснювалося з 01.09.2020 по 31.09.2020.

5.

Тип вщстеження

Повторне вщстеження.

6.

Методи одержания результата вщстеження

Шд час проведения заход1в з вщстеження застосовано статистичний метод одержания результата.

7.
Даш та припущення, на основ! яких вщстежувалася результатившсть, а також епоеоби
одержания даних
Кшьюсть встановлених вузлгв комерщйного облшу тепловоУ енергй', р1вень розрахунк1в по внескам. Кшьюсть
вузл1в комерщйного облжу тепловоУ енергй', р1вень розрахунк1в по внескам що обслуговуються та яюсть, точнють та
достов1рн1сть показник1в вузл1в комертцйного облшу тепловоУ енергй'.

8.

Кллькчеш та як1сн1 значения показниюв результативност1 акта
2019/2020

Показники результативност!
Розм1р надходжень внеск1в за встановлення,
обслуговування вузл1в комерщйного обл!ку тепловоУ
енергй'

478 362,26 грн

Кллькють окремих будинк1в м. Первомайський де
плануеться встановлення вузл1в комерщйного облшу

28 будинюв

Кшьюсть окремих будинюв м. Первомайський де
проводиться обслуговування вузл 1в комерщйного облшу

100 будинюв

Po3Mip внеск1в за встановлення, обслуговування вузл!в
комерцшного облшу

Розм1р встановлених внесюв за встановлення,
обслуговування вузл1в комерщйного облшу
визначаеться по кожному будинку окремо.
Станом на 01.09.2020 розм1р внесюв встановлено в
д1апазонп
Встановлення вщ 162,31 грн до 54,30 грн у квартал
Обслуговування вщ 593,14 грн до 2,75 грн у квартал

Розм1р кошт1в i час, що витрачаеться суб’сктами
господарювання та/або ф1зичниМи особами, пов’язаними з
виконанням вимог регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта не передбачае
збшьшення додаткових витрат суб’екта
господарювання, не передбачених законодавством.

Р1вень по1нформованост1 суб’ек та господарювання та
ф!зичних oci6 з основних положень регуляторного акта.

Середнш. Регуляторний акт розмщено на офщшних
вебсайт! ПервомайськоУ мюько'У ради (https://pervom
rada.gov.ua/)

9. OuiHKa результат1в реал1зацп регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цшей
За результатами проведеного анал!зу та отримання значень показниюв результативност! регуляторного акта
вдалося досягти задекларованих
За результатами
)фектившсть впливу регуляторного акта на суспшьш
в!дноеини за участю ПК
3ai 1нченням термшу ди.
Регуляторний а:

Мкький го
Вик. Шевляков В.П. 36626

Микола БАКШ ЕеВ

