Звіт
Михайлівської районної державної адміністрації
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Михайлівської райдержадміністрації
від 06.01.2006 № 8 "Про створення Дозвільного центру з видачі документів
дозвільного характеру за принципом організаційної єдності",
яке зареєстроване в Михайлівському районному управлінні юстиції
12.01.2006 за № 3/217
1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Михайлівської райдержадміністрації від 06.01.2006 № 8 "Про створення Дозвільного центру
з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності", яке зареєстроване в Михайлівському районному управлінні юстиції
12.01.2006 за № 3/217 (зі змінами).
2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації.
3. Цілі прийняття акта:
- додержання рівності прав суб’єктів господарювання та встановлення
єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру, створення
сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
- усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод у сфері підприємництва;
- підвищення прозорості дій місцевих дозвільних органів виконавчої влади шляхом встановлення чітких умов надання адміністративних послуг дозвільного характеру;
- забезпечення відкритості, доступності інформації про надання адміністративних послуг дозвільного характеру;
- скорочення етапів процедури, часу та кількості документів необхідних
для отримання дозволів.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 26.02.2013.
5. Тип відстеження: періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження: проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акту здійснюється методом порівняння кількісних показників, які характеризують роботу дозвільних органів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Під час проведення періодичного відстеження використовувалися дані
щодо фактично виданих дозволів адміністратором дозвільного центру та місцевими дозвільними органами.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу показників результатів роботи Дозвільного центру за
2010,2011 та 2012 роки.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№
Заходи
2010
2011
2012
рік
рік
рік
1. Аналіз динаміки кількості звернень суб’єктів го6
5
2
сподарювання до місцевих дозвільних органів
2. Аналіз кількості виданих документів дозвільного
6
5
2
характеру місцевими дозвільними органами
3. Аналіз динаміки кількості звернень суб’єктів го52
19
55
сподарювання до адміністратора Дозвільного
центру
4. Аналіз кількості виданих документів дозвільного
52
18
46
характеру адміністратором Дозвільного центру
5. Кількість випадків відмови у видачі документів
1
9
дозвільного характеру
6. Кількість випадків порушення термінів видачі
документів дозвільного характеру та визначення
їх причини
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Аналіз кількісних характеристик даного регуляторного акту свідчить про
наступне:
- кількість звернень до місцевих дозвільних органів за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком зменшилась на 1 або на 16,7%, а за 2012 рік в порівнянні з
2011 на зменшилась на 3 або 60%;
- кількість виданих документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком зменшилась на 1 або 17%,
а за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком зменшилась на 3 або на 60%;
- кількість звернень до адміністратора дозвільного центру за 2011 рік в
порівнянні з 2010 роком зменшилась на 33 або на 63,5%, а у 2012 році в порівнянні з 2011 роком зросла на 36 або у 2,9 рази;
- кількість виданих документів дозвільного характеру адміністратором дозвільного центру за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком зменшилась на 34 або на
65,4%, а у 2012 році в порівнянні з 2011 роком зросла на 28 або у 2,5 рази;
- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру за 2012 рік у
порівнянні з 2011 роком зросла на 8 або у 9 разів;
- випадків порушень термінів видачі документів дозвільного характеру не
було.

Протягом звітного періоду відбувався процес ефективної роботи дозвільного центру на рівні району, а саме:
- забезпечувалось суворе дотримання вимог законодавчих та нормативноправових актів, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності;
- робота всіх взаємодіючих місцевих дозвільних органів, адміністратора та
суб’єктів господарювання здійснювалась за принципом організаційної єдності;
- забезпечено додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час
надання послуг дозвільного характеру;
- у 2011-2012 роках проведено роботу з оновлення регламентів (інформаційних карток) щодо видачі документів дозвільного характеру.
Таким чином можна побачити, що кількість звернень до місцевих дозвільних органів за звітний період зменшилась, а кількість звернень до адміністратора дозвільного центру збільшилась. Скарг з боку суб’єктів господарювання
на дії місцевих дозвільних органів та адміністратора дозвільного центру не надходило.
Виходячи з вищевикладеного, даний регуляторний акт на момент проведення заходів з періодичного відстеження є актуальним. У відповідності з вимогами ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в
сфері господарської діяльності" наступне періодичне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через 3 роки в березні 2016 року за умови,
що він не буде скасований або переглянутий.
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