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1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.08.2013 №775/А-2013 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області».

 

2. Назва виконавця заходів відстеження:

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт відповідно до статті 16 Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 5
грудня 2012 року №1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів», прийнятий з метою встановлення та врегулювання порядку видачі дозволів на розміщення
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Основними цілями його прийняття є:

-                     організація діяльності з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених
пунктів в Одеській області;

-                     регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів в Одеській області;

-                     встановлення вимог до визначення та погодження місць розташування рекламних засобів,
експлуатації та демонтажу;

-                     встановлення вимог необхідних для укладання договорів про право на тимчасове користування
місцем розташування рекламного засобу;

-                     встановлення вимог по контролю за дотриманням цього Порядку.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 15.09.2014 по 13.10.2014р.

 

5. Тип відстеження: повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу інформації опрацьованої виконавцем, яка
надходила від фізичних та юридичних осіб, а також шляхом опитування.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.



Реалізація розпорядження визначила умови при дотриманні яких фізичні та юридичні  мають можливість укласти
договір про право на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу та в подальшому за умови
дотримання порядку визначеному даним регуляторним актом через центр надання адміністративних послуг
отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

На теперішній час незважаючи на те, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 №1193-VII внесено ряд змін
до Законів України «Про дорожній рух», Про рекламу», «Про автомобільні дороги» та інших актів законодавства,
що стосуються порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, до цього часу Типові правила
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, які затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2003 №2067, не приведено у відповідність до вимог Закону №1193-VII.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

№з/п Назва показника  

1. Розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов’язаних з дією акта

Дія регуляторного акту не передбачає збільшення
надходжень до бюджетів і державних цільових
фондів

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або
фізичних осіб, на яких поширюється дія
акта

Необмежена кількість фізичних та юридичних
особи, які звертаються за отриманням зазначеної
адміністративної послуги

3. Рівень поінформованості суб’єктів
господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта

Рівень поінформованості високий, оскільки
інформація оприлюднена в газеті «Одеські вісті» та
на веб-сайті Департаменту

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволило привести процедуру видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами
поза межами населених пунктів, у відповідність до вимог діючого законодавства.

Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідне залишити зазначене розпорядження без змін та здійснити
періодичне відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

 

 

Директор Департаменту                                                     О.М. Муратов


