Аналіз
регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту «Про
заборону продажу енергетичних напоїв на території міської ради дітям
до 18 років»
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1.

Визначення та аналіз проблеми , яку
розв`язати шляхом державного регулювання.

передбачається

Енергетичні напої (енергетики, енерготоніки) – продукція, яка здатна
стимулювати центральну нервову систему людини або підвищувати
працездатність.
Енергетики можуть відрізнятися один від одного своїм складом, але
до всіх без виключення обов’язково входить кофеїн. Окрім того, туди
входять великі дози досі невивчених біологічно-активних речовин, які
можуть викликати певні несприятливі ефекти: порушення сну, втрату
пам’яті, надмірне немотивоване збудження, хвилювання, тахікардію,
підвищення артеріального тиску, аритмію, нудоту та блювоту, стан
депресії, судоми та інше. Такі напої негативно впливають на здоров`я
молоді та приводять до залежності від них. Результати медогляду
допризовників свідчать, що із 161 особи допризовного віку 23 особи
визнано непридатними до військової служби .
2.
Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є:
забезпечення захисту фізичного та психологічного стану здоров`я
серед молоді та підлітків;
пропагування
здорового
способу
життя
на
території
Яремчанщини;
збереження здоров`я наступного покоління
3.

Альтернативні способи досягнення цілі.
Є два шляхи досягнення цілі:
- проведення інформаційно-роз»яснювальних робіт серед молоді та
підлітків про шкідливість енергетичних напоїв. Даний шлях є довший і менш
ефективний, так як рекламування та вільний продаж цих напоїв не сприяє
самостійному прийняттю молоддю рішення про відмову від вживання
енергетичних напоїв;
- заборона торгівлі енергетичними напоями на території міської ради
дітям віком до 18 років.
4.

Механізм , який пропонується застосовувати для розв»язання
проблеми, і відповідні заходи.

Прийняття рішення виконавчого комітету Яремчанської міської ради
« Про заборону продажу енергетичних напоїв особам віком до 18 років.
Втрати СГД при цьому очікуються мінімальні та не прирівнюються до
витрат населення на лікування та оздоровлення дітей та втратами
держави від неповноцінної дієздатності молодих людей.

5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта.
Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить:
- здоровий спосіб життя підлітків ;
- залучення молоді до зайняття спортом;
- захист фізичного та психологічного стану здоров`я серед молоді та
підлітків;
- свідоме розуміння суб`єктами господарської діяльності причин, що
спонукають до прийняття даного рішення.
6.Очікувані результати дії акта.
- зменшення захворюваності серед молоді та підлітків внаслідок
вживання енергетичних напоїв;
- здорове покоління українців;
7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у
зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни
у разі змін у чинному законодавстві.
8.Визначення показників результативності регуляторного акту.
Ефект дії регуляторного акту буде визначатися за динамікою
наступних показників:
- успішність учнів;
- кількість злочинів, скоєних неповнолітніми;
- відсоток здорових підлітків допризовного віку.
9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акту.
Відстеження результативності регуляторного
здійснюватись на підставі:
соціологічного опитування ;
даних робочої групи ;
даних допризовної медичної комісії.

акту

буде

У відповідності до Закону України від 11.09.03 № 1160-ІУ„Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
«Методики
відстеження
результативності регуляторного акта»,
затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року
№ 308 буде проводитись відстеження результативності регуляторного
акту.
Заступник міського голови
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