Аналіз регуляторного  впливу
Проекту  рішення  сесії Кремінськоі міської ради  «Про  затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища».

Проект рішення  сесії  Кремінської міської ради  «Про  затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»   розроблений з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів,  спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення  навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на території Кремінської міської громади, а також заходів по зниженню впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

Визначення та аналіз проблем , яку буде  розв’язано  шляхом регулювання .
Проектом рішення  передбачаються  джерела формування фонду та  порядок використання коштів.

Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.
Проект рішення розроблено відповідно  до Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні» ,  Закону України «Про охорону навколишнього  природного середовища» зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. .

Визначення  цілей державного  регулювання.
Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є концентрація коштів для фінансування природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів,  спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення  навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на території Кремінської міської громади.

	4. Альтернативні   способи  досягнення  встановлення  цілей.
В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми . Міський Фонд охорони навколишнього природного середовища створюється у складі спеціального фонду міського бюджету. Надходження  до Фонду  чітко  регулюються  діючим законодавством, насамперед Податковим кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – частина екологічного податку та частина грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.
У той  же час  обраний спосіб  забезпечує принципи  державної регуляторної політики   та встановлює єдині правила планування природоохоронних заходів і здійснення видатків з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи. 
Проектом рішення  затверджується:
	положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища;
	бланк запиту на виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів.




Обгрунтування  можливості  досягнення  визначених цілей  у разі  прийняття  регуляторного акту. 
Ймовірність  досягнення  цілей акту  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:
	простоті  та доступності  положень акту;

простоті виконання  вимог акту;
врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  даний акт;
встановлення чіткого  порядку  використання коштів фонду; 
Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.
Прийняття  рішення  дозволить  забезпечити  концентрацію та чітке використання  коштів на здійснення природоохоронних заходів  на території Кремінської міської громади, а також заходів по зниженню впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

Обгрунтування  строку  чинності  регуляторного акту.
З моменту  набрання  чинності  даного проекту  рішення термін  дії необмежений.

Заходи  з відстеження  результативності  регуляторного акту .
Оголошення  щодо розробки  проекту  рішення було  розміщено на сайті РДА розділ Кремінська міська рада 01.04.2011 року та газеты “Кремінщина “ від 09.04.2011 р. №29-30.
Базове відстеження  було здійснено  у період з 01.04.2011 р. по 30.04.2011 р. та оприлюднено на  дошці оголошень.
Повторне  відстеження  результативності  Рішення Кремінської міської ради     буде здійснено  через рік після набрання  ним  чинності , періодичне – раз на три роки  починаючи з дня  виконання заходів  з повторного  відстеження.
Відстеження  результативності  рішення Кремінської міської ради  буде  здійснюватись  шляхом  порівняльного аналізу  надходження та використання коштів Фонду.
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