Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення
міської ради від 27.03.2008 року № 206-15/2008 Про затвердження
«Положення про відшкодування громадянами, юридичними та фізичними
особами збитків нанесених майну власності територіальної громади міста
Яремче під час будівництва об'єктів та прокладення комунальних мереж»
23 липня 2015 року

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер:
рішення міської ради від 27.03.2008 року № 206-15/2008 Про затвердження
«Положення про відшкодування громадянами, юридичними та фізичними особами
збитків нанесених майну власності територіальної громади міста Яремче під час
будівництва об'єктів та прокладення комунальних мереж»
2.
Назва виконавця заходів з відстеження:
виконавцем заходів щодо відстеження результативності регуляторного акту є
відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово - комунального
господарства міськвиконкому.
3.

Цілі прийняття акта:

- врегулювання питання щодо відшкодування господарюючими суб'єктами під час
проведення будівництва реконструкції капітального ремонту власних об'єктів
завданих збитків міському комунальному підприємству за пошкодження об'єктів
комунальної власності, які знаходяться на його балансі;
- зменшення видатків міського комунального підприємства та в цілому видатків
міського бюджету спрямованих на благоустрій міста.
4.

Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акту:

відстеження результативності регуляторного акту проводиться за останній три
роки
5.

Тип відстеження:

відстеження регуляторного акту є періодичне .
6.

Методи одержання результатів відстеження:

періодичне відстеження даного Положення здійснювалося на основі показників і
даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акту:
- аналіз даних міського комунального підприємства;
- соціологічне опитування громадян та суб"єктів господарювання :
підприємств , установ, організацій, приватних підприємців - юридичних та
фізичних осіб, які здійснюють будівництво, реконструкцію капітальний
ремонт об'єктів для власних та комерційних потреб;

- кількість скарг та заяв, які поступають для розгляду у міськвиконком
щодо руйнувань та завданих пошкоджень на об'єктах комунальної
власності.
7.
Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних:

відстежувалась

результативність зазначеного регуляторного акту відстежувалась на основі
даних міського комунального господарства, пропозицій депутатського
корпусу, відгуків громадян та суб'єктів господарювання : підприємств ,
установ організацій, підприємців - юридичних та фізичних осіб, які
проводили на території міста будівництво, реконструкцію капітальний
ремонт об'єктів для власних та комерційних потреб.
8.
Кількісні та якісні
регуляторного акту:

значення

показників

результативності

- кількість оформлених міським комунальним підприємством ордерів – 35
ПІТ, з них: 13 шт на розкопку доріг; 22 шт на земляні роботи;
- кількість укладених угод міським комунальним підприємством про
відшкодування збитків завданих об'єктам комунальної власності – 13 угод: з
них 10 угод - відновлення за власні кошти і 3 угоди - на суму 1290 грн;
- всі об’єкти на яких проводились земляні роботи відновлюються вчасно та
якісно за рахунок коштів заявників;
- за звітний період скарг та зауважень від суб"єктів господарювання, жителів
міста та депутатського корпусу щодо реалізації даного положення в
міськвиконком не надходило.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступені
досягнення визначених цілей:
Прийняття даного положення протягом останніх трьох років сприяло
визначенню порядку та умов відшкодування збитків нанесених комунальній
інфраструктурі міста та недопущення неконтрольованих робіт на об'єктах.
Даний регуляторний акт врегулював організаційно-правові відносини,
пов'язані з оформленням договорів між міським комунальним підприємством
на відшкодування збитків громадянами, юридичними та фізичними особами
та дав можливість належно утримувати об'єкти, які знаходяться на балансі та
обслуговуються міським комунальним підприємством .
Однак на якісне впровадження регуляторного акту впливають форсмажорні обставини (стихії,аварійні ситуації), які виникають на об’єктах МКП
і які доводиться
відновлювати за рахунок бюджетних коштів.

Перший заступник міського голови

Юрій Бодоряк

