Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Положення про порядок встановлення суб’єктам підприємницької
діяльності режиму роботи закладів торговельного та побутового
обслуговування населення на території міської ради м. Яремче»,
затвердженого рішенням міської ради від 05.08.2004 року № 213-4/2004

12.09.2018 року

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Рішення Яремчанської міської ради від від 05.08.2004 року № 213-4/2004
«Положення про порядок встановлення суб’єктам підприємницької діяльності
режиму роботи закладів торговельного та побутового обслуговування
населення на території міської ради м. Яремче».
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного
акта.
Відділ економічного розвитку міськвиконкому.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
- можливість забезпечення населення в зручний для нього час товарами та
послугами;
- вільне обрання закладу для придбання товарів та отримання послуг;
- захист інтересів громадян від впливу шуму та інших негативних наслідків у
роботі підприємств,
- збереження тиші у вечірній та нічний час, дотримання правил громадського
порядку;
- визначення єдиного порядку встановлення зручного для населення режиму
роботи об’єктів усіх форм власності на території міста Яремче;
- врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та
суб’єктами господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування населення;
- задоволення прав суб’єктів господарювання.
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
Для проведення періодичного відстеження результативності даного
регуляторного акту застосовується статистичний метод отримання результатів
відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось на
основі даних:
- кількість підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового
обслуговування населення, яким встановлено режим роботи у денний та нічний
час доби;
- кількість суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування населення, яким відмовлено у
встановленні та змінено режим роботи об’єктів;
- кількість скарг громадян на роботу об’єктів, складених протоколів про
адміністративні правопорушення щодо порушення тиші, правил торгівлі,
кількість повідомлень правоохоронних органів про невиконання рішення
міської ради щодо обмеження торгівлі алкогольними напоями.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного
акта
Виконавчим комітетом Яремчанської міської ради чітко врегульовано
обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється даний
регуляторний акт. Аналіз результативності дії зазначеного Положення
здійснювався на підставі опитування суб’єктів, жителів та відпочиваючих.
Так, за період відстеження регуляторного акту з 01.05.2015 року по 31.12.2015
року встановлено режим роботи
26 об’єктам торгівлі, ресторанного
господарства і побутового обслуговування населення .
У 2015 році – погоджено цілодобовий режим роботи бару «Зелений гай».
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
необхідною умовою для забезпечення зручного для населення режиму роботи
підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на
території міста Яремче, створення сприятливих умов для відпочинку громадян,
запобігання порушенням тиші, громадського порядку, іншим негативним
наслідкам роботи підприємств.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

