ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта:
рішення міської ради від 29.03.2012р.№189-10/2012 « Про затвердження
Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності в місті Яремче»
12.12.2017р.
м. Яремче
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер:
Рішення міської ради від 29.03.2012р.№189-10/2012 « Про
затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності в місті Яремче».
2.Назва виконавця заходів та відстеження:
Відділ містобудування, архітектури , будівництва
та житловокомунального господарства міськвиконкому.
3.Цілі прийняття акта:
Цілями державного регулювання є:
- врегулювання механізму розміщення ТС;
- врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування
та суб'єктами господарювання, які виникають при одержанні дозволів на
розміщення ТС;
- впорядкування благоустрою території міста.;
- створення додаткових зручностей для туристів та відпочиваючих в регіоні;
- стимулювання розвитку підприємництва.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження.
5. Тип відстеження:
Періодичне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
регуляторного акта:
Періодичне відстеження здійснювалося шляхом вивчення громадської
думки щодо вирішення встановлених цілей, пов’язаних з дією регуляторного
акта та аналізу діючого акта на відповідність чинному законодавству.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність,
а також способи одержання даних:
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі
даних:
- відділу містобудування,архітектури , будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому;
- відділу земельних ресурсів;

- відділу економічного розвитку;
- соціологічного опитування об'єктів господарювання, які здійснюють
підприємницьку діяльність шляхом розміщення тимчасових споруд.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
регуляторного акта:
Пропонується використовувати 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 усіх рівнів;
- кількість суб'єктів господарювання , фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та
фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з
основними положеннями акта;
- скарги населення та гостей міста на якість обслуговування та дотримання
благоустрою тимчасових споруд.
9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.
На території міста протягом дії регуляторного акту , відповідно до отриманих
дозволів розміщено 34 тимчасових споруди. З них:
- 17 тимчасових споруд на власних та орендованих земельних ділянках;
- 17 тимчасових споруд на землях міської ради, згідно укладених
договорів строкового сервітуту.
Показники результативності за 2017 рік:
- видано дозволів на встановлення тимчасових споруд на території міста :6;
- кількість укладених договорів особистого строкового сервітуту у зв'язку із
встановленням тимчасових споруд – 2 ;
- розміщено на орендованій земельній ділянці - 3 ;
- на власній земельній ділянці – 1;
- продовжено дозволів на розміщення тимчасових споруд: 6.
Прийняття Положення врегулювало розміщення тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності на території міста Яремче,що
позитивно впливає на благоустрій міста вцілому.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та враховуючи
вищезазначене, можна зробити висновок, що дія регуляторного акту на даний
час є ефективною.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим'юк

