Звіт про результати періодичного відстеження
результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Енергодарської
міської ради від 16.08.2012 №236
«Про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих свят, урочистих
масових заходів на строк проведення таких заходів»
Виконавець заходів відстеження
Управління містобудування та архітектури Енергодарської міської ради.
Цілі прийняття акта
- удосконалення правового регулювання господарських відносин між органами
місцевої влади та суб’єктами господарювання;
- запровадження єдиного порядку розміщення пересувних тимчасових споруд на
території м.Енергодара на час проведення святкових та урочистих подій;
- стимулювання розвитку та сприяння легалізації пересувних тимчасових споруд на
основі єдиного підходу до їх розміщення.
- збільшення ефективності використання комунальної власності для розміщення
пересувних тимчасових споруд;
- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок прибутку
балансоутримувачів (комунальних підприємств) від надання комунальних послуг на
обслуговування та утримання території для розміщення тимчасових споруд.
Строк виконання заходів з відстеження
Період для відстеження - з 27.08.2016 до 27.08.2019 р.
Строк виконання заходів - 27.08.2019 до 10.09.2019 р.
Тип відстеження
Періодичне
Методи одержання результатів відстеження
Інформація отримана в письмовому вигляді від комунального підприємства «Центр
досугу «Промінь», комунального підприємства «Міськзеленбуд», міського палацу
культури «Сучасник». Аналіз кількості укладених договорів, кількість суб'єктів
господарювання (заявників) та кількість встановлених тимчасових споруд, що був
проведений за останні 3 роки.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних
Інформація отримана управлінням містобудування та архітектури
-кількість укладених договорів — 53 шт.;
- кількість суб'єктів господарювання (заявників) — 53 шт.;
- кількість встановлених ТС — 53 шт.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта
та ступеня досягнення визначених цілей
На підставі отриманих значень показників результативності та наявності
покращення рівня результатів реалізації регуляторного акта у порівнянні з показниками за
2013-2016 роки, можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній
рівень досягнення визначених цілей.
Висновок: Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей,
результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи
доповнень.
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