Аналіз регуляторного  впливу
Проекту  рішення  сесії Кремінськоі міської ради  «Про  затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами  на території міста Кремінна».
Проект рішення  сесії  Кремінської міської ради  «Про  затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами  на території міста Кремінна» розроблений з метою встановлення  порядку  здійснення розміщення в місті Кремінна зовнішньої реклами. 

Визначення та аналіз проблем , яку буде  розв’язано  шляхом регулювання .
Проектом рішення  передбачається встановлення  порядку   здійснення розміщення в місті Кремінна зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.
Проект рішення розроблено відповідно  до Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні» ,  Закону України «Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Визначення  цілей державного  регулювання.
Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є  удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Кремінна, забезпечення прозорості процедури одержання і погодження документів, які необхідні для отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, активізації діяльності розповсюджувачів зовнішньої реклами, сприяння розвиткові підприємництва в місті та поповнення міського бюджету
	
      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 всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Кремінна, крім  суб'єктів господарювання, які розміщують рекламу власного підприємства, продукції, послуг при чому на власній або орендованій земельній ділянці або на власному будинку (споруді).
50 % плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності перераховується до міського бюджету.  

Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи. 
Проектом рішення  затверджується:
	Правила розміщення зовнішньої реклами на території міста Кремінна;
	Порядок визначення площі місця розташування та розміру платежів за користування місцями (на будівлях, спорудах, інших конструкціях), що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, для розташування об'єктів зовнішньої реклами;
	Типовій договір на тимчасове користування місцями (на будівлях, спорудах, інших конструкціях), що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, для розташування об'єктів зовнішньої реклами.




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   здійснення розміщення в місті Кремінна   зовнішньої реклами, порядку визначення площі місця розташування та розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна, для розташування об'єктів зовнішньої реклами.

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

Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.
Прийняття  рішення  дозволить  забезпечити підвищення безпеки дорожнього руху та збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць міста шляхом  впорядкування паркування транспортних засобів. 


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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