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

Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність
розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 14 січня 2011 року №15/А-2011».

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 Закону України «Про адміністративні
послуги», нормативно-правових актів голови обласної державної адміністрації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 10.12.2012 до 11.01.2012

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

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.2011 № 15/А-2011 «Про затвердження стандартів
адміністративних послуг, що надаються Одеською обласною державною адміністрацією» не відповідає чинному
законодавству, зокрема Закону України «Про адміністративні послуги». Відповідним Законом не передбачено
затвердження суб’єктаминадання адміністративних послуг стандартів адміністративних послуг, а лише розробка
інформаційних та технологічних карток.

Таким чином, скасування зазначеного розпорядження приводить механізм надання адміністративних послуг у
відповідність до норм 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 адміністративних послуг

 

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами,

Виконання положень акта не передбачає затрат



пов'язаними з виконанням вимог акта

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 з вимогами Закону України «Проадміністративні послуги».

Отже, відстеження результативності регуляторного акта в подальшому є недоцільним.
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