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м. Яремче
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність
якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Яремчанської міської ради від 29.03.2012 № 189-10/2012 « Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності на території м. Яремче »
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Відділ містобудування, архітектури та будівництва міськвиконкому.
3. Цілі прийняття акта
- впорядкування механізму розміщення ТС;
- врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування
та суб'єктами господарювання, які виникають при одержанні дозволів на
розміщення ТС;
- створення розвинутої інфраструктури малого піприємництва в м. Яремче;
- покращення благоустрою міста;
- чітке i прозоре визначення порядку розміщення ТС
/ для здійснення
підприємницької діяльності.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності регуляторного акту проводиться протягом
місяця з часу набрання чинності даного регуляторного акту.
5. Тип відстеження
Здійснюється базове відстеження результативності регуляторного акту.
6. Метод одержання результатів відстеження
Базове
відстеження
здійснювалося
методом
вістеження
результативності на основі показників i даних, визначених під час проведения
аналізу впливу регуляторного акту.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
При відстеженні результативності використовувались статистичні дані, дані
відділу містобудування, архітектури i будівництва МВК , відділу земельних
pecypciв МВК, відділу економіки МВК, ДПІ м. Яремче та дані одержані в
результаті соціологічного опитування суб'єктів господарювання, які
здійснюють підприємницьку діяльність шляхом розміцення тимчасових споруд.
8. Кількісні та якісні значения показників результативності акта.
Пропонується використати наступні показники результативності:
- кількість укладених договорів особистого строкового сервітуту у зв'язку із
встановленням тимчасових споруд;
- динаміка надходжень до міського бюджету від сплати податків, зборів та
інших обов'язкових платежів до бюджетів ycix рівнів;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних ociб, на яких
поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів i час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних ociб з
основних положень акта;
скарги населення та гостей міста на якість обслуговування та
дотримання благоустрою тимчасових споруд.
9.
Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечило дотримання прав та
законних iнтересів суб'єктів господарювання, створило найбільш ефективні
умови для реалізації ними своїх прав, надало додаткові можливості для
розвитку підприємницької діяльності у м. Яремче. Окрім того, сприяє
створенню нових робочих місць та легалізації зайнятості населення. Розвиток
інфраструктури малого підприемництва в м. Яремче створює додаткові
зручності для туристів та відпочиваючих регіону.
Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного
акта. У разі виникнення потреби, у зв'язку зi зміною чинного законодавства
України та за підсумками відстеження його результативності, вноситимуться
зміни до даного регуляторного акта.
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