ОГОЛОШЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
У наступному номері газети «Вільне слово» та на веб-сайті Олександрійської
міської ради у розділі «Регуляторна політика» підрозділ «Проекти регуляторних актів та
аналізи
регуляторного
впливу»
(http://alexandria.kr.ua/category/reg_politics/)
буде
оприлюднений проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу проекту рішення
виконавчого комітету «Про затвердження тарифів на платні послуги комунального закладу
«Палацу урочистих подій».
Стислий зміст проекту: встановлення тарифів за надання платних послуг для
населення Палацом урочистих подій.
Мета прийняття проекту: доступність послуг для усіх верств населення, безпечне та
своєчасне, повне та якісне задоволення потреб у проведенні обрядів та інших послуг.
Розробник проекту: управління культури і туризму міської ради.
Зауваження і пропозиції щодо внесення змін та доповнень до проекту приймаються у
письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акта та аналізу регуляторного впливу на адресу управління культури і туризму міської
ради:
28000, м. Олександрія, пр. Леніна, 59, кім 319. Телефон для довідок 71773, 72082.

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету
«Про затвердження тарифів на платні послуги
комунального закладу «Палац урочистих подій»

1. У зв’язку зі створенням нового комунального закладу «Палац урочистих подій»
на підставі рішення міської ради від 28 лютого 2014 року № 1261 «Про внесення змін до
рішення міської ради від 30 грудня 2013 року № 1205 «Про створення комунального
закладу «Палац урочистих подій» та на підставі рішення виконавчого комітету від 16
травня 2014 року № 366 «Про затвердження Статуту комунального закладу «Палац
урочистих подій» є нагальна потреба затвердити низку тарифів на платні послуги та
розширити господарську діяльність комунального закладу. В умовах дефіциту бюджетних
коштів, необхідно враховувати, що важливим джерелом додаткових коштів для галузі
«Культура» є платні послуги, що надаються населенню. Для поліпшення утримання
комунального закладу «Палац урочистих подій», забезпечення його сучасним обладнанням
та у зв'язку з тим, що значно збільшилися ціни на матеріали, які використовуються для
проведення обрядів і комунальні послуги та збільшився рівень заробітної плати працівників
закладів культури, тому затверджені тарифи мають забезпечити покриття витрат пов’язаних
з наданням платних послуг. Отже, з метою встановлення економічно обґрунтованих
тарифів, необхідно затвердити нові тарифи на платні послуги з написання сценаріїв
презентацій, ділових зустрічей, зустрічей однокласників, проведення заручин, проведення
обряду ім»янаречення, проведення обряду посвячення в подружжя, річниць весілля,
проведення виїзних церемоній, консультацій сімейного психолога.
2. Механізм формування тарифів на платні послуги комунального закладу «Палац
урочистих подій» визначається на основі Калькуляції.
Не затвердження тарифів на платні послуги призведе до погіршення фінансового стану
комунального закладу та погіршення якості надання послуг.
Тарифи, які діятимуть, будуть забезпечувати позитивну рентабельну роботу комунального
закладу та покривати собівартість наданих послуг.
Головна мета даного регуляторного акта – надання якісних послуг з проведення
обрядів та інших послуг за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним
особам.
Для виживання на ринку послуг в умовах конкуренції заклад повинен використовувати
найновітніші досягнення у сфері надання послуг при проведенні обрядів та для задоволення
потреб населення м. Олександрії. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення
кваліфікації персоналу, поліпшення рівня матеріально-технічного забезпечення та інших
показників, які гарантують високу якість послуг населенню м. Олександрії та усім
бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності
необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні послуги на проведення
різнобічних обрядів.
3. Метою розробки та впровадження проекту є:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на надані послуги закладом,
недопущення необґрунтованого підвищення та прозорість встановлення рівня тарифів;
- доступність послуг для усіх верств населення, безпечне та своєчасне, повне та якісне
задоволення потреб у проведенні обрядів та інших послуг.

4. Альтернативи.
Можливі способи
досягнення цілей

Оцінка способу

Не затвердження Може призвести до проблем,
тарифів на платні пов’язаних з виплатою заробітної
послуги
плати працівникам комунального
закладу, та проблеми пов’язані з
розрахунком
за
комунальні
послуги, придбанням необхідних
господарських предметів тощо.

Відміна
державного
регулювання
тарифів
на
послуги
з
проведення обрядів
Прийняття даного
регуляторного акта

Може призвести до надмірного
зростання вартості цих послуг, їх
недоступності для більшості
населення, що також матиме
негативні соціальні наслідки
- Забезпечує досягнення цілей
державного регулювання;
- Повністю відповідає потребам у
вирішенні проблеми;
- Встановлює тарифи на послуги
що надаються комунальним
закладом «Палац
урочистих
подій»
у
економічно
обґрунтованому розмірі.

Причини відмови від
альтернативних
способів/аргументи щодо
переваги обраного способу
Не
повна
відповідність
принципам регуляторної політики;
- Не повна відповідність вимогам
законодавства;
Проблема
розв’язується
частково, бо не затвердження
тарифів не забезпечить достатній
баланс інтересів закладу культури,
громадян
та
суб’єктів
господарювання.
- Не відповідність принципам
регуляторної політики;
Не
виконання
наданих
повноважень щодо регулювання
(встановлення) тарифів на платні
послуги у галузі культура.
Відповідає
вимогам
законодавства;
- Забезпечує реалізацію принципів
державної регуляторної політики;
Упорядковує
інтереси
та
відносини закладу, громадян та
суб’єктів господарювання;
- Поліпшує якість надання
платних послуг.

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить
стабілізувати фінансовий стан комунального закладу, не допускаючи погіршення якості
послуг або припинення їх надання. Затвердження цього регуляторного акта забезпечить
досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.
5. Тарифи на платні послуги з проведення обрядів та інших послуг закладу, що
пропонуються, в умовах ринкової економіки визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх
факторів.
Одним із зовнішніх факторів є регулююча роль держави на ціни та ціноутворення.
Державне регулювання тарифів стримує їх ріст на ринку платних послуг з
проведення обрядів та інших послуг, які надаються закладом.
Вирішення проблеми збитковості тарифів на послуги, що надаються комунальним
закладом, пропонується шляхом встановлення на зазначені послуги економічно
обґрунтованих тарифів згідно з вимогами законодавства.
У зв’язку з відсутністю для сфери «Культура» методики визначення вартості
платних послуг, базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат (калькуляція),
пов’язаних з безпосереднім наданням цих послуг.
Основними складовими собівартості платних послуг в галузі «Культура»
комунального закладу «Палац урочистих подій» є:
- заробітна плата основного персоналу;
- нарахування на заробітну плату;

-

витрати на комунальні послуги;
загальновиробничі витрати.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат
Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку
додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, частково забезпечити заклад
сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.
На 2015 рік заплановані надходження коштів від надання платних послуг у розмірі 57,7 тис.
грн.
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта очікуються наступні
вигоди та витрати, які наведені в таблиці 1:
Таблиця 1
Сфера впливу
Вигоди
Для комунального поповнення
бюджетних
закладу
«Палац призначень,
збереження
та
урочистих подій» покращення
матеріально
–
технічного та санітарного стану
закладу. Отриманий прибуток буде
спрямовано на удосконалення
матеріально – технічної бази
установи, виплату заробітної плати
та на виплату комунальних послуг.
Для
- дотримання вимог діючого
Олександрійської
законодавства стосовно процедури
міської ради
прийняття регуляторного акта;
- виконання повноважень, щодо
регулювання цін/тарифів
Для населення та прозорість,
забезпечення
суб’єктів
стабільного
економічно
господарювання
обґрунтованого рівня тарифів,
участь у обговоренні проекту
регуляторного
акта,
надання
пропозицій та зауважень;
- підвищення якості наданих
послуг.

Витрати
- відсутність можливості швидко
змінювати рівень тарифу у разі
зростання рівня мінімальної
заробітної
плати,
зростання
тарифів на комунальні послуги та
інших витрат, що складають
собівартість послуг

- витрати, пов’язані з офіційним
оприлюдненням регуляторного
акту.

- витрати на отримання та оплату
послуг, які надає КЗ «Палац
урочистих подій»

7. Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном – до моменту
потреби. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до
чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його
результативності.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
- зміни в оплаті праці працівників закладів культури згідно з урядовими рішеннями
та відповідними наказами Міністерства культури України;
- зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення,
теплопостачання тощо;
- зміна законодавства у даній сфері.

8. Показники результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності дії регуляторного акту є стабільне
функціонування та достатнє фінансування закладу для забезпечення населення якісними
послугами за економічно обґрунтованими тарифами.
Кількісні показники результативності акта
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія
акта.
Результати фінансово-господарської діяльності закладу.
Додаткові показники результативності проекту рішення можуть бути визначені під час
проведення базового, повторного та періодичного відстежень.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності
регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом
аналізу фінансових показників діяльності закладу.
Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде
здійснюватись під час надходження зауважень та пропозицій, їх аналізу,
у ІV кварталі 2014 року, але не пізніше дати набуття його чинності.
Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання
чинності регуляторного акта (ІV квартал 2015 року), за результатами якого можливо
здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення
неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних
змін.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня
виконання
заходів
повторного
відстеження
результативності
цього
акта
(ІV квартал 2018 року та кожні наступні 3 роки).

Начальник управління культури
і туризму міської ради

В. ЧЕРНЕЦЬКА

