звIт

про базове вiдстеження результативностi реryляторIlого акта
"Про ]]изнання такими, що втратили чиннiсть,
деяких розпоряджень голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ"
Вид та назва
регуляторного

акT

,

результативпiсть якого
вiдстежу€ться, дата його
ппийняття та HoMeD
Назва виконавця заходiв
вiдстеження

Розпорядження голови БapBirrKiBcbKoT paйotrrrtli
державноi адмiнiстрацii "Про визнання такимl.{,
що втратили чиItнiсть, деяких розпоряджеIIL
голови районноТ державноТ адмiIIiстрацiТ"

Вiддiл з

питаць економiчIIого розви,гкч,
мiстобулування та архiтектури, адмiнiстра,гиIзI-Iих

Строк викоIIаIIня заходiв

послуг та цивiльного захисту районноТ державrtоТ
адмiнiстрацii
I_{iллю прийняття розпорядження голови районrrоТ
державноi адмiнiстрацii "Про визнання такими, IIlo
втратили чиннiсть, деяких розпоряджень голоl]и
районноi держаI]ноiадцмiнiстрацii" е l]риве/]еIIIIrI
нормативно-правових ак,гiIз райоtIrrоТ державI-rtlТ
адмiнiстрацiТ у вiдповiднiсть до вимог абзацу 2
роздiлу 10 cTaTTi 1,2 ЗакоIIу Украirrи "l1po
адмlнl
BHi послуги"
На етапi пiдготовки регуляторIIого акта

Тип вiдстежеIIIlrI

Базове

Методи одержання
результативностi
вiдстеження
Щашi та припушцеIIIIrI, IIа
ocHoBi яких
вiдстежувалась
результативrIiсть, а також
способи одержаIIIIя даIIих

Аналiз статистичних даних

Idiлi прийняття акта

з вiдстеженIIя

Вiдстеження результа,гивнос,гi розпоряджсIIlIя
голови БарвiнкiвськоТ райоr,rноi дерясавtlоТ

адмiнiстрацiТ "Про визнання такими, rцо втра,IиJii.i
чиннiсть, деяких розпоряджеIIь голови paйolrtroT

державноi адмiнiстрацii" здiйснtос,гься

:зL|,

показниками:

1) Розмiр надходжень до державного ,l,t}
мiсцевих бrоджетiв, пов'язаних з z{iclo aк,l,a:
реалiзацiя акта не пов'язана з надходжеItнями
Щержавного та мiсцевих бIодхсетiв та не

/_(()

по,гребу,с:

iнансування.
2) Кiлькiсть суб'ектiв налання адмirriстративIlих
послуг, на яких поширIоватиметься дiя акта: ltiят

додаткового

ф

акта поширюсться на суб'сктiв

наданllr{

адмiнiстративFIих IIослуг, якi налаю,гь посJIуI-и
через центр наданFIя алмirIiстративIIих посJIyI,
районноi державI-Iоi а7цмiнiстрацiТ.

,га часу, шlо витрачатиму,гI)ся
суб'сктами звернеIII{я, пов'язаFIими з виконаI{нriNI
вимог акта: викоIIання вимоI, акта IIе llотребl,с,

3) Розмiр коштitз

фiнансових витрат

та витрат часу вiл

суб'ск,r

itз

звернення.
4) PiBeHb поiнформованостi суб'ектiв звернеIIIIя.

суб'ектiв надання адмiнiстративних послуг

з

основних положень ак,га: piBeltb поiнформованос,t,i
дос,гатнiй, так як проект розпорядження та анаltiз
його регуJIяторного впJIиI]у 01 серпня 2017 рок\були оприлtодненi IпJlяхом розмilценнlt lrii
офiтtiйному сайтi районIlот /]ер}кавноi а.цмiгriстраrtii
htto ://barvinkove-rda. sоч.uа).

кiлькiсIri та якrсrrr
значення показникiв
результативtlостi

Два розпорядженFIя гоJIови районrrоТ

державноТ
принципаý{

адмiнiстрацiТ, якi не вiдповiлаIоть
державноТ регуляторlлоi полi,гики, пJIаI{ус,гьсrt
привести
у I]lдtIовlдI-Ilсть /Io вимог чиIIIIоI,i)
законодавстI]а:

-

вiд

239 "Про затI]ерд)tеIiIIrl
Центр надання адмiнiсlратиI][Iих

05.1 1 .20|4

Положення про

року

J\b

послуг Барвiнкiвськоi

районноi держаrзrltlТ
адмiнiстрацii", зареестроI]аFIс I] БарвiнкiвськоN,Iч

районному управлiлIIri lостиrIii вiд 02.|2.2014 року
за Jф

2l|45;

l0.11

,20|4 року }I9 255

"I [Ilo

затвердження Перелiку адмiнiстра,гивt{их IIocJI\l,.

I_{errTp надаII}iri
надаIоться через
адмirriстративних послуг Барвiнкiвськоi paйoItttoi
державноТ адмiнiстрацiТ", зареестроваце l]
Барвiнкiвському районному управлiннi lостицii Bi.lt
якl

Оцiнка результатiв
реалiзацii реryляторного
акта та ступеня
досягнення визIIачених
цiлей

4l|4].
Прийнятгя розпорядження голови райоrrrrоТ
державноi адмiнiстрачii "ГIро визнанFIя такиNirl.
що втратили чиннiсть, деяких розпоряд)tеI]ь
голови
державноТ aдMiHicTpartiT"
раионноl
02.|2.20lr4

за Ng

забезпечить

привелення

ак,гiв

районноi

нормативFIо-правоI]их

державноi алмirriстрачiТ

},

вiдповiднiсть до вимог абзацу 2 роздiлу 10 ста,гr,i l ]
Закону УкраТни "ГIро адмiнiстративнi послуги"

Адмiнiстратор вiддiлу з питанъ
економiчного розвитку, мiстобудування
та архiтектури, адмiнiстративних послуг
та цивiльного захисту районноi
державноi адмiнiстрацii
2

й

В.В, Ку.ltик

