ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту розпорядження голови
Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області
«Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації від 22 березня №116/2010-р»
Відповідно до статті 10 Закону України „Про заходи державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності” було проведено відстеження результативності
регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом визначених в
ньому цілей.
1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Проект розпорядження голови Деражнянської районної державної адміністрації
«Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної
адміністрації від 22 березня №116/2010-р»
2.Назва виконавця заходів відстеження.
Державний адміністратор апарату Деражнянської районної державної адміністрації
Хмельницької області Н.Кирилюк.
3.Цілі прийняття акта
Прийняття даного розпорядження дасть можливість привести розпорядження
голови райдержадміністрації у відповідність до чинного законодавства. Відповідно до
Закону України від 7 квітня 2011 року № 3204-VІ «Про внесення змін до Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» буде визнано таким, що
втратило чинність Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими
дозвільними органами, суб’єктами господарювання та Представництвом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва в
Хмельницькій області, що відповідає вимогам чинного законодавства.
В подальшій роботі державний адміністратор користуватиметься «Положенням
про державного адміністратора та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними
органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально
уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»,
затвердженим наказом Держкомпідприємництва від 05.12.2005 року № 116 із внесеними
змінами.
4.Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження проводились на протязі місяця з дня опублікування проекту
розпорядження на веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації в розділі
«Регуляторна політика».
5.Тип відстеження
Базове відстеження.
6.Методи одержання результатів відстеження.

Одержання результатів відстеження досягнуто шляхом опитування суб’єктів
господарювання та місцевих дозвільних органів щодо можливої ефективності прийняття
регуляторного акта.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а
також способи одержання даних.
Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу отриманої
інформації, яка одержана від результатів опитування суб’єктів господарювання.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Акт доведено до відома суб'єктам господарювання через розміщення на офіційному
сайті Деражнянської райдержадміністрації (deradmin @ ic.km.ua) в мережі Інтернет.
Отримані результати опитування показують, що прийняття даного регуляторного
акта призведе до значного скорочення часових витрат суб’єктів господарювання на
отримання документів дозвільного характеру та дасть можливість чітко врегулювати
питання отримання дозвільних документів та унеможливить виникнення ситуації, коли
одні і ті ж суспільно-правові відносини будуть регулюватись різними нормативноправовими актами, що суперечать один одному та вимогам чинного законодавства.
Для реалізації вимог регуляторного акта будуть виконані всі документи,
передбачені чинним законодавством.
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Результати реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення будуть визначені
при зверненні суб’єктів господарювання до державного адміністратора, коли у них не
виникатиме труднощів, пов’язаних із отриманням необхідних дозвільних документів.
Також буде проведено аналіз роботи дозвільного центру.

Перший заступник голови адміністрації

Р.Буга

