Звіт про результати базового відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради “Про
затвердження Правил торгівлі на ринках міста Бердянська”
2. Виконавець заходів з відстеження результативності
Управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської
міської ради.
3. Цілі прийняття акта
- встановлення чітких вимог до організації функціонування ринків та
торговельних рядів на території м. Бердянськ;
- упорядкування підприємницької діяльності на території об’єктів ринкової
торгівлі міста;
- створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на
ринках та торговельних рядах;
- надання суб'єктам підприємницької діяльності міста рівних гарантованих
можливостей у здійсненні підприємницької діяльності на ринках та
торговельних рядах.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
серпень 2011.
5. Тип відстеження
Базове
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний
метод одержання результатів відстеження.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
1. Кількісні показники:
1.1. кількість інформацій від міських контролюючих установ щодо
порушень норм чинного законодавства при роботі ринків та торговельних
рядів на території міста Бердянськ;
1.2. загальна кількість торгових місць;
1.3. рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта;

1.4. кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта;
1.5. розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.
2. Якісні показники:
2.1. Недопущення зниження обсягу послуг та запобігання випадкам
неякісного обслуговування споживачів послуг ринків та торговельних рядів.
Для проведення відстеження результативності використовувалась
інформація надана ринками та торговельними рядами міста Бердянська.
Спосіб одержання інформації – письмовий запит.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
№
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3. Рівень поінформованості суб’єктів
господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень акта
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