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

Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації  «Про внесення змін до розпорядження
виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації  від 05 серпня 2013 року №775/А-2013»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Приведення у відповідність до положень чинного законодавства, зокрема до вимогстаттей 6 та 627 Цивільного
кодексу України та статті 179 Господарського кодексу України

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 13.01.2014 до 10.02.2014

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу отриманої інформації, яка одержана за
результатами опитування фізичних та юридичних осіб.

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

Розпорядженням виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року
№ 775/А-2013 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів в Одеській області", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08
серпня 2013 року за № 30/1187, затверджується Договір про право на тимчасове користування місцем
розташування рекламних засобів, що суперечить вимогам статтей 6 та 627 Цивільного кодексу України та статті
179 Господарського кодексу України, тим самим позбавляючи сторони права змінювати окремі умови Договору або
доповнювати його зміст.

Таким чином, внесення змін до зазначеного розпорядження відновлює право сторін змінювати окремі умови
Договору або доповнювати його зміст та приведить його у відповідність до вимог чинного законодавства.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

№ 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 поширюватиметься дія акта

Фізичні та юридичні особи, які звертаються за
отриманням зазначеної адміністративної послуги

 



3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами,
пов'язаними з виконанням вимог акта

Виконання положень акта не передбачає затрат

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/
або фізичних осіб з основних положень акта

Рівень поінформованості високий,оскільки
оприлюднення проекту розпорядження здійснено
відповідно до чинного законодавства.

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

Оцінка результативності дії проекту розпорядження показала, що з прийняттям цього акта вдалося досягти
визначених цілей.

Нормативно-правові акти приведено у відповідність до вимог чинного законодавства
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