Звіт про результати базового відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради «Про заходи
щодо організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах міста
Бердянська”
2.Виконавець заходів з відстеження результативності
Сектор курортно -туристичної сфери виконавчого комітету Бердянської
міської ради Запорізької області
3. Цілі прийняття акта
- організувати безпечний відпочинок в оздоровчих закладах м.Бердянськ;
- визначити відповідні заходи для організації безпечного відпочинку та надання
якісних послуг;
- забезпечити виконання оздоровчими закладами чинного законодавства в сфері
туризму;
- врегулювати механізм надання якісних туристичних послуг;
- забезпечити координацію та контроль за діяльністю оздоровчих закладів.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Квітень 2014 року.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Статистичний метод.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Проект рішення підготовлено відповідно до вимог законів України „Про
туризм”, „Про курорт” та Наказів Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272 „Про затвердження Правил охорони життя
людей на водних об'єктах України”, від 24.02.2009 № 136 „Про затвердження
Змін до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України”.

Результативність регуляторного акта відстежуватиметься сектором
курортно-туристичної сфери, а також на підставі інформації суб'єктів
господарювання – перевізників та з інших джерел.
8. Кількісні показники результативності
Назва показника
Кількість оформлених актів обстеження
Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб,
на яких поширюватиметься дія акта
Розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб'єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов'язаними з виконанням вимог акта
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання
та/або фізичних осіб з основних положень акта

2014 рік
100%

100 %

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
Прийняття запропонованого проекту рішення дозволить сформувати
прозорі, чіткі та зрозумілі стосунки між суб’єктами господарювання та
виконавчим комітетом Бердянської міської ради, оптимально збалансувати
інтереси органів місцевого самоврядування та
споживачів курортнотуристичних послуг.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених
цілей, аналіз його результативності буде здійснюватися за допомогою
повторного, а в подальшому періодичного відстеження.
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