Аналіз регуляторного  впливу
Проекту  рішення  сесії Кремінськоі міської ради  «Про  затвердження Правил благоустрою території  міста Кремінна Луганської області».
Проект рішення  сесії  Кремінської міської ради  «Про  затвердження Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області» розроблений з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

Визначення та аналіз проблем , яку буде  розв’язано  шляхом регулювання .
Проектом рішення  передбачається встановлення порядку благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Кремінна, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.

Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.
Проект рішення розроблено відповідно  до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про планування та забудову території», «Про дорожній рух», кодексів України, інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою. 

Визначення  цілей державного  регулювання.
Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є  встановлення порядку благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Кремінна, визначення прав та обов’язків громадян у сфері благоустрою.
	
      4. Альтернативні   способи  досягнення  встановлення  цілей.
В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми . 
Дія цих Правил поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, органи самоорганізації населення, а також громадянам, у тому числі іноземців та осіб  без громадянства.
Штрафні санкції за порушення Правил благоустрою зараховуються  до міського бюджету.  

Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи. 
Проектом рішення  затверджується:
	Правила благоустрою території  міста Кремінна Луганської області;
	Типовій договір на тимчасове користування об’єктом благоустрою.



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; 
	встановлення   порядку   благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Кремінна;
	 врегулювання прав  і обов’язків громадян та  суб’єктів господарювання  у сфері благоустрою.


Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.
Прийняття  рішення  дозволить  забезпечити використання об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 


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 газети «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   даних про надходження  до міського бюджету плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.
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