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Вид та назва регуляторного акта.

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 березня 2009 року №161/А-2009 «Про
затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого
органу».

Назва виконавця заходів з відстеження.

Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації.

Цілі прийняття акта.

Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є:

Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища серед юридичних осіб, які спроможні забезпечувати
належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на внутрішньообласних
автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності
одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій
перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для
подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

Основним завданням проекту документа є вдосконалення системи державного регулювання підготовки
проведення конкурсу з визначення перевізників, підвищення якості пасажирських автоперевезень та безпеки
дорожнього руху.

Строк виконання заходів з відстеження.

«27» березня 2009 року – «27» березня 2010 року

Тип відстеження.

Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження.

Оперативна інформація управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку про проведення
конкурсів з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

Кількісні та якісні значення показників акта.

Перевіркою встановлено, що застосування Умов:

-  забезпечило чітке визначення всіх механізмів та процедур, пов’язаних із проведенням конкурсу на перевезення;

-           підвищило ефективність системи державного регулювання;

-          прискорило розвиток автомобільної галузі і надання транспортних послуг;

-          зняло навантаження, пов’язане із підготовкою матеріалів для проведення обласного конкурсного комітету з
визначення перевізників.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.



Цілі визначені умовами проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу досягнуті.

Періодичне відстеження результативності акта здійснюватиметься у строки, визначені статтею 10 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», починаючи з дня закінчення
повторного відстеження цього акта, управлінням морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку обласної
державної адміністрації

 

Начальник управління

морегосподарського комплексу,

транспорту та зв’язку обласної

державної адміністрації                                                                             О.С. Голокоз


