ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту
від 17 січня 2014 року
Вид та назва регуляторного акта :
розпорядження голови Приморської райдержадміністрації від 05.12.2013 №
489 «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять
за межі території Приморського району” (зареєстровано в юстиції від
16.12.2013 № 9/278).

Виконавець заходів з відстеження :
Відділ економіки і торгівлі Приморської районної державної адміністрації
Запорізької області
Цілі прийняття акта:
Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення
засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування в межах району (підготовка
матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка
достовірності одержаної від перевізника – претендента інформації, їх аналізи
та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника – претендента
умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів
для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним
перевізником – переможцем конкурсу
Строк виконання заходів з відстеження :
Заходи проводились з моменту прийняття регуляторного акту, а саме з 05
грудня 2013 року по 10 січня 2014 року.

Тип відстеження:
Базове
Методи одержання результатів відстеження:
Відстеження здійснювалось шляхом аналізу даних моніторингу діяльності
підприємств, даних статистики та податкової інспекції, а також проводилось
вивчення громадської думки.

Дані на основі яких проводилося відстеження результативності:
- кількість суб’єктів господарювання,
організацією пасажирських перевезень;

діяльність

яких

пов’язана

з

- розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності
суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або
наданням транспортних послуг;
- розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання,
пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
На території району відсутні суб’єкти господарювання, діяльність яких
пов’язана з організацією пасажирських перевезень.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
щодо основних положень акта – високий: повідомлення про розміщення
проекту опубліковане в районній газеті «Приморський степ» від 25.04.2013
№17, проект розпорядження розміщено в газеті „Приморський степ” від
30.04.2013 №18, після прийняття розпорядження опубліковано в
установленому законодавством порядку.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено
через рік з дня набрання чинності.
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