
ЗВІТ 
про результати базового відстеження результативності регуляторного акта 

«Про проведення конкурсу із залучення на договірних засадах підприємств, установ, 
організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності до участі 
в комплексному соціально-економічному розвитку міста, затвердження Положення про 

проведення конкурсу та складу конкурсної комісії» 
 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: 
проект рішення виконавчого комітету Красноармійської міської ради  «Про проведення 
конкурсу із залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій та інших 
суб’єктів господарювання незалежно від форм власності до участі в комплексному 
соціально-економічному розвитку міста, затвердження Положення про проведення конкурсу 
та складу конкурсної комісії». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки та пріоритетного 
розвитку міської ради. 

3. Цілі прийняття акта:  
- необхідність визначення та відбір претендентів, які нададуть кращі проектні 

пропозиції за установленою формою стосовно проведення робіт із забезпечення 
теплопостачанням навчальних закладів, за рахунок власних або залучених коштів; 

- забезпечення чіткого визначення всіх механізмів та процедур, пов’язаних із 
проведенням конкурсу; 

- затвердження Положення про проведення конкурсу та склад конкурсної комісії. 
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 03.02.2014 до 17.02.2014. 
5. Тип відстеження: базове. 
6.Методи одержання результатів відстеження: застосовується два методи 

одержання результатів відстеження: статистичний, соціологічний. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: прийняття зазначеного проекту регуляторного акта визначить 
організаційно-правові засади в укладанні договору про участь у комплексному соціально-
економічному розвитку міста, а саме щодо забезпечення теплопостачанням навчальних 
закладів м. Красноармійська та договори іпотеки (застави) з переможцем (переможцями) 
конкурсу із залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій та інших 
суб’єктів господарювання незалежно від форм власності до участі в комплексному 
соціально-економічному розвитку міста, а саме щодо забезпечення теплопостачанням 
навчальних закладів м.Красноармійська. Прийняття зазначеного рішення врегулює питання 
проведення конкурсу із залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій та 
інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності до участі в комплексному 
соціально-економічному розвитку міста, затвердження Положення про проведення конкурсу 
та складу конкурсної комісії. Для цього регуляторного акта пропонується постійний термін 
дії з визнанням можливості наступного перегляду ефективності його дії та можливого 
внесення до нього змін та доповнень. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: враховуючи цілі 
регулювання для відстеження результативності акта були визначені такі показники 
результативності: 

1. Статистичні показники: 
- кількість суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які нададуть 

кращі проекти пропозиції за установленою формою стосовно проведення робіт із 
забезпечення теплопостачанням навчальних закладів, за рахунок власних або залучених 
коштів; 

- кількість відмов суб’єктам господарювання при поданні ними документів для участі 
у конкурсі; 



- кількість скарг від суб’єктів господарювання незалежно від форм власності на 
неправомірні дії відповідальних посадових осіб під час проведення конкурсу та визначення 
переможця. 

Статистичні дані за визначеними статистичними показниками, у звіті за результатами 
базового відстеження відсутні, тому що міська рада вперше проводить конкурс із залучення 
на договірних засадах підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання 
незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку 
міста, затверджує Положення про проведення конкурсу. Вищевказані статистичні дані 
будуть використовуватися для повторного та періодичних відстежень і їх потрібно внести до 
наступних звітів. 

2. Показники соціологічного дослідження суб’єктів господарювання, які виявили 
бажання приймати участь у конкурсі: 

- загальна тривалість процедури для участі в комплексному соціально-економічному 
розвитку міста; 

- час на збір документів для участі у конкурсі; 
- витрати на оформлення документів, необхідних для участі у конкурсі. 
Соціологічне дослідження проводиться за допомогою анкетування. 
Зміст анкети: 

Показники Питання анкети 
Витрати на оформлення документів, які 
потрібні для участі у конкурсі. 

Вкажіть, будь ласка, розмір офіційних 
витрат, на оформлення документів, які 
потрібні для участі у конкурсі 
_______________грн 

Загальна тривалість процедури для участі в 
комплексному соціально-економічному 
розвитку міста від моменту подання заяви на 
ім’я міського голови до моменту укладання 
договору. 

Вкажіть, будь ласка, загальну тривалість 
процедури для участі в комплексному 
соціально-економічному розвитку міста від 
моменту подання заяви на ім’я міського 
голови до моменту укладання договору? 
_______днів 

Час на збір документів для участі у конкурсі. Вкажіть, будь ласка, скільки ви витратили 
___________ днів на збір документів для 
участі у конкурсі 

Інформованість про проведення конкурсу. Чи були Ви обізнані з процедурою 
проведення конкурсу? 
1. Добре знав про процедуру 
2. Знав про процедуру лише в загальних 
рисах 
3. Не знав про процедуру 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: реалізація рішення виконавчого комітету міської ради «Про проведення 
конкурсу із залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій та інших 
суб’єктів господарювання незалежно від форм власності до участі в комплексному 
соціально-економічному розвитку міста, затвердження Положення про проведення конкурсу 
та складу конкурсної комісії». дозволить забезпечити чіткий та прозорий процес роботи 
комісії. Регуляторний акт проводиться з метою усунення недоліків, виявлених спільною 
перевіркою котелень навчальних закладів працівниками Держгірпромнагляду і Державною 
службою з надзвичайних ситуацій. 
 
 
Начальник управління економіки 
та пріоритетного розвитку                                                                         Н.М. Богославська 
 


