Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження правил торгівлі на ринках»,
затвердженого рішенням міської ради від 11. 07. 2002 року № 34-4/2002

16.07.2015

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Рішення Яремчанської міської ради від 11.07.2002 року № 34-4/2002 «Про
правила торгівлі на ринках».
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного
акта.
Відділ економіки і промисловості міськвиконкому.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
- контроль за організацією роботи ринків;
- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування
покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування кожного ринку,
як важливого структурного елементу ринкової економіки;
- впровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що
реалізуються на ринках;
- врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування,
суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у
місті, громадянами, які здійснюють торгівлю на ринках, та споживачами;
надання в оренду торговельних місць, надання послуг, додержання
ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на
ринках, захисту прав споживачів і вимог податкового законодавства.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного
акта
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться раз на
кожні три роки.
Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі.
5. Тип відстеження регуляторного акта
Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного
акта.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
регуляторного акта
Періодичне відстеження результативності Правил торгівлі на ринках
здійснювалось на основі:
- опитування суб’єктів підприємницької діяльності, які торгують на ринках;
- відгуків, скарг та пропозицій громадян.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
способи одержання даних
Відстеження результативності Правил торгівлі на ринках здійснювалось
на основі даних:
- ДПІ в м. Яремчі;
- управління ветеринарної медицини м. Яремче;
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного
акта
На території Яремчанської міської ради розташовано сім ринків в т.ч. в
м.Яремче – п’ять ринків, з яких два продовольчо-промислові та три сувенірні, в
селищі Ворохта функціонує продовольчо-промисловий ринок, сувенірний ринок
в с. Яблуниця .
З метою здешевлення цін на основні продовольчі товари та забезпечення
реалізації продуктів вітчизняних товаровиробників, щоп’ятниці в селищі
Ворохта та щосереди в с. Микуличин проводяться ярмарки з продажу
сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки. У поточному році
проведено 34 ярмаркових заходів.
Проводиться певна робота по облаштуванню торгових місць та
реконструкції ринків. За рахунок реконструкції ринків кількість об’єктів
торгівлі, побуту зросла, що в свою чергу сприяло підвищенню культури
обслуговування та створенню додаткових робочих місць.
Слід зазначити, що на ринках покращився рівень торговельного
обслуговування та підвищився стан захисту прав споживачів. Ринками
проводяться заходи по виконанню вимог ветеринарно-санітарних правил, які
заплановані по приписам та планам-завданням СЕС.
За період дії регуляторного акту з 11.07.2002 року по 01.06.2015 року,
звернень від мешканців міста та підприємців щодо внесення змін в діючі
Правила торгівлі на ринках міста Яремче на адресу міськвиконкому не
надходило.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного
регуляторного акта слід зазначити, що рішення Яремчанської міської ради від
від 11.07.2002 року № 34-4/2002 «Про правила торгівлі на ринках» є
актуальним для подальшого впорядкування організації ринкової торгівлі,
підвищення відповідальності адміністрацій ринків за створенням належних
умов для покращення обслуговування покупців, сприяє поступовому
перевтіленню ринків у сучасні торговельні комплекси та їх відповідності
вимогам діючого законодавства, тому на даному етапі діючі Правила торгівлі
на ринках не потребують внесення змін.
Заступник міського голови

Надія Бандурка

