Звіт
Михайлівської районної державної адміністрації
про базове відстеження регуляторного акта – проекту розпорядження
голови Михайлівської райдержадміністрації «Про внесення змін до
розпорядження голови районної державної адміністрації
від 06.01.2006 № 8»
Вид та назва регуляторного акта: проект розпорядження голови
Михайлівської райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від 06.01.2006 № 8».
1. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
2. Цілі прийняття акта:
- упорядкування відносин щодо порядку видачі документів дозвільного
характеру та забезпечення прозорості видачі таких документів;
- додержання рівності прав суб'єктами господарювання та встановлення
єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру, створення
сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
- підвищення прозорості дій місцевих дозвільних органів виконавчої
влади шляхом встановлення чітких умов надання адміністративних послуг
дозвільного характеру.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
з 22.09.2014. по 06.10.2014 р.
5. Тип відстеження: Базове
6. Методи одержання результатів відстеження:
Результативність
даного
регуляторного
акта
відстежувалась
соціологічним методом, шляхом опрацювання наданих зауважень та
пропозицій за наслідками оприлюднення проекту розпорядження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
вність, а також способи одержання даних.

результати-

Базове відстеження було здійснено соціологічним методом, шляхом
опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення
проекту розпорядження.
За період обговорення зауваження та пропозиції до Михайлівської
райдержадміністрації не надходили.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Згідно проведеного попереднього аналізу показники результативності за
2013 рік становлять:
№
Показники
1. Кількість звернень суб’єктів господарювання
до державного адміністратора Дозвільного
центру, одиниць
2. Кількість звернень суб’єктів господарювання
до місцевих дозвільних органів, одиниць
3. Кількість виданих документів дозвільного
характеру), одиниць
4. Кількість випадків порушення термінів видачі
документів дозвільного характеру та
визначення їх причини, одиниць

2013 рік
15

0
8
0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Прийняття даного регуляторного акту в кінцевому результаті дає:
- забезпечення реалізації Закону України „ Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності ”, зокрема у частині приведення нормативноправових актів у відповідність до цього Закону;
- сприяння однозначності розуміння норм законодавства.

Голова районної
державної адміністрації

В.В.Матросов

