Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення
виконавчого комітету Яремчанської міської ради від 26.09.2013 р. №36320/2013 «Про заборону продажу енергетичних напоїв на території міської
ради дітям віком до 18 років»
30.09.2013року.

м.Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер :
Рішення виконавчого комітету Яремчанської міської ради від 26.09.2013
р.
№363-20/2013 «Про заборону продажу енергетичних напоїв на
території міської ради дітям віком до 18 років»
2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Заходи з базового відстеження проводились відділом економіки і
промисловості міськвиконкому.
3. Цілі прийняття акта:
забезпечення захисту фізичного та психологічного стану здоров`я
серед молоді та підлітків;
пропагування здорового способу життя на території Яремчанщини;
збереження здоров`я наступного покоління;
ліквідація скарг на порушення тиші в нічний час;
зниження рівня алкогольної залежності на території ради.
4. Строк виконання заходів з відстеження :
Відстеження результативності регуляторного акту проводилось протягом
вересня 2013 року.
5. Тип відстеження:
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Базове відстеження здійснювалося шляхом проведення інформаційнороз`яснювальних робіт серед молоді та підлітків про шкідливість енергетичних
напоїв, на основі показників і даних, визначених під час аналізу впливу
регуляторного акту.
7. Дані припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
При відстеженні результативності використовувались дані соціологічного
опитування матеріалів робочої групи з питань обстеження розташованих
поблизу навчальних і дошкільних закладів об`єктів підприємницької
діяльності,які здійснюють торгівлю підакцизними товарами, даних допризовної
медичної комісії.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
Кількісні:
- кількість підлітків, які звільнено від фізкультури через стан здоров»я;
- кількість підлітків, які поставлені на облік у кабінет невропатолога та
психолога;
- кількість підлітків, які звернулися до терапевтів зі скаргами на погіршення
здоров»я.
Якісні:
- кількість звернень громадян щодо порушення по об`єктах торгівлі та
ресторанного господарства встановленої заборони продажу особам віком
до 18 років;
- кількість випадків порушень працівниками об`єктів торгівлі та
ресторанного господарства вимог, правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями.
9.
Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Реалізація 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.
Повторне відстеження регуляторного акту буде здійснюватися через
рік після набрання чинності даного рішення.

Заступник міського голови
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