
Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта до 
проекту рішення Виконавчого комітету Вінницької міської ради

«Про впровадження на території Вінницької міської територіальної
громади автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з

паркування»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер: Проект рішення Виконавчого 
комітету Вінницької міської ради «Про впровадження на території Вінницької 
міської територіальної громади автоматизованої системи контролю оплати 
вартості послуг з паркування» .

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, 

(далі -  ДТтММ).
3. Цілі прийняття акта:
Основною ціллю прийняття регуляторного акта є впровадження на території 

Вінницької міської територіальної громади автоматизованої системи контролю 
оплати вартості послуг з паркування, з метою використання новітніх технологій 
організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 
засобів. Що в свою чергу забезпечить:

Покращення безпеку дорожнього руху;
Розвиток транспортної інфраструктури;
Покращення якості надання послуг з паркування;
Збільшення дохідної частини бюджету міської територіальної

громади.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 06.01.2023 -  06.02. 2023.
5. Тип відстеження: Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз статистичних даних. 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 
використанням статистичного методу, шляхом опрацювання інформації з 
офіційного веб-сайту Вінницької міської ради та наданої інформації Державної 
податкової служби України Головного управління ДПС у Вінницькій області, 
комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського 
транспорту, яка узагальнюється ДТтММ.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

За результатами відстеження результативності регуляторного акта 
проаналізовано такі прогнозні значення показників результативності:

- Кількості відведених майданчиків для платного паркування транспортних 
засобів обладнаних технічними пристроями, призначених для сплати вартості 
таких послуг.

- Кількість суб’єктів господарської діяльності та /або фізичних осіб на яких 
поширюється дія акта.



- Сума надходжень до місцевого бюджету Вінницької міської 
територіальної громади, отриманих від функціонування платних майданчиків 
для паркування.

- Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта.

- Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними 
особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Значення прогнозних показників
акта

результативності дн регуляторного 
у кількісному виразі) наведено у таблиці

№
Назва

показника
Одиниця

виміру
За

2023 рік

Очікувані 
показники за 

1 рік
регулювання

Очікувані 
показники за 

З роки
регулювання

Кількість 
суб’єктів 
господарювання, 
на яких
поширюється дія 
акту.________

од. 598 598 598

Кількість 
скарг та
зауважень по
роботі АСКОП.

од. 0 100 300

Кількість 
майданчиків для 
платного
паркування._____

од. 0

271 (з
них 35 місць 
для людей з 

інвалідністю)

500 (з них 
50 місць для 

людей з 
інвалідністю)

Розмір
надходжень до 
місцевого 
бюджету від
сплати місцевих 
податків (збір за 
місця для
паркування).____

од.
0 7 200 000 

грн
36 000 000 

грн

Час, що
витрачатиметься 
суб’єктами 
господарювання 
та/або фізичними 
особами,
пов’язаними з 
виконанням 
вимог акта,

Год. 0,5 0 0,5



години на 1 
суб’єкта.

6.

Рівень
по інформованеє 
ті суб’єктів 
господарювання 
та/або фізичних 
осіб з основних 
положень акта.

% 100
% 100% 100%

9. Оціінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта шляхом затвердження Рішення Виконавчого 
комітету Вінницької міської ради «Про впровадження на території Вінницької 
міської територіальної громади автоматизованої системи контролю оплати 
вартості послуг з паркування» забезпечить:

Покращення безпеку дорожнього руху.
Розвиток транспортної інфраструктури.
Покращення якості надання послуг з паркування.
Збільшення дохідної частини бюджету міської територіальної громади.
За результатами проведеного аналізу рекомендовано цей проект рішення 

винести на обговорення засідання виконавчого комітету міської ради.
Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного 
від стежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено 
у 1 кварталі 2024 року.

Директор Департаменту 
транспорту та міської мобільності Андрій СОРОКІН

06.02.2023


