АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради
«Про заходи щодо організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах
міста Бердянська»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом державного регулювання
Санаторно-курортна та туристична галузь набуває дедалі більшого значення для
розвитку економіки та соціальної сфери міста Бердянська. Пріоритетний напрямок
розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості
життя в місті, створення додаткових робочих місць, поповнення дохідної частини
місцевих бюджетів.
Рекреаційна інфраструктура міста включає більше 100 оздоровчих закладів, серед
яких розташовано 6 - санаторіїв, 17 - дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Одночасно оздоровчі заклади можуть прийняти до 20 тисяч відпочиваючих. Крім того
широко розвинута мережа приватних садиб.
Для забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян, зокрема на
змістовний та безпечний відпочинок, необхідно визначити організаційні, методологічні,
технологічні, кваліфікаційні вимоги для здійснення діяльності з надання санаторнокурортних та туристичних послуг.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в розробці регуляторного акту
“Про заходи щодо організації відпочинку в оздоровчих закладах міста Бердянська”.
Запропонованим регуляторним актом затверджуються заходи щодо організації
безпечного відпочинку в оздоровчих закладах міста Бердянська, що дозволять запобігти
виникненню проблем, пов'язаних з:
- неякісним обслуговуванням туристів;
- погіршенням екологічної та санітарно-гігієнічної ситуації на територіях оздоровчих
закладів;
- наданням недостовірної та такої, що містить перекручення, інформації.
Зазначені проблеми пропонується вирішити за допомогою регулювання
господарських відносин шляхом приведення у відповідність до вимог:
- Законів України “Про туризм”,”Про курорт”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”;
- Державних санітарних правил і норм;
- законодавства з питань пожежної безпеки.
.
Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших
альтернатив розв’язання існуючої проблеми не існує. Даний регуляторний акт
спрямований на досягнення чітко визначеної мети – розробити заходи які повинні
виконати оздоровчі заклади для організації безпечного відпочинку та надання якісних
туристичних послуг. Це означає, що існує потреба прийняття відповідного регуляторного
акта на місцевому рівні.
2. Цілі державного регулювання
Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в
попередньому розділі аналізу регуляторного акта в цілому, основними цілями його
прийняття є:
- 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;
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- врегулювати механізм надання якісних туристичних послуг;
- забезпечити координацію та контроль за діяльністю оздоровчих закладів.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі
альтернативні способи досягнення визначених цілей:
№
зп.

Можливі способи
досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови

1 Залишення існуючої на Не врегульовано функціонування Проблеми
даний
момент санаторно-курортних та оздоровчих вирішуються не в
закладів під час курортного сезону;
ситуації без змін
повному обсязі
2 Прийняття даного ре- Відповідає потребам у вирішенні Мета, поставлена
визначених проблем та забезпечує при
гуляторного акта
розробці
організацію безпечного відпочинку в проекту,
оздоровчих закладах міста та
досягається
надання якісних послуг

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми шляхом реалізації регуляторного акту передбачено
затвердження Заходів щодо організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах
міста Бердянська.
Заходи визначають вимоги до оздоровчих закладів щодо підготовки та
функціонування згідно з чинним законодавством.
Організаційні заходи для впровадження регуляторного акту.
1. Довести регуляторний акт до відома через засоби масової інформації.
2. Провести робочі наради з підготовки оздоровчих закладів до курортного
сезону з керівниками санаторно-курортних, оздоровчих, готельних закладів, дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акту
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту
На дію цього регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному
законодавстві.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту
Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати
встановлені вимоги щодо організації безпечного відпочинку в санаторно-курортних,
готельних та оздоровчих закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
розташованих на території міста Бердянська. Без виконання вказаних у
регуляторному акті вимог суб’єкт господарювання не зможе оформити акт
обстеження готовності оздоровчого закладу. Крім того, мотивами є простота
положень акту та простота виконання вимог, встановлених актом. Поставлені цілі
досягаються при виконанні вимог регуляторного акту з найменшими витратами для
суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування.
Досягнення суб’єктами господарювання встановлених цілей шляхом виконання
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регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його
виконання витрати.
Прийняття даного регуляторного акту витрат з міського бюджету не потребує.
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акту.
Постійний державний нагляд та контроль за виконанням вимог акту здійснює
виконавчий комітет Бердянської міської ради
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту
Впровадження в дію даного проекту регуляторного акту дає можливість
отримати наступні вигоди та витрати суб'єктів господарювання, громадян, органів
місцевого самоврядування.
Витрати

Вигоди
Органи місцевого самоврядування
Часові витрати спеціалістів Організація безпечного відпочинку. Підвищення
на обстеження закладів
прозорості дій місцевої влади.
Відсутність скарг відпочиваючих щодо організації
безпечного відпочинку.
Суб’єкти підприємницької діяльності
Витрати на оформлення
Можливість працювати в законному полі.
документації
Забезпечення сталого та прогнозованого розвитку
курортно-туристичного бізнесу.
Споживачі
Максимальне задоволення споживчого попиту.
7. Строк дії регуляторного акту
Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежений у зв’язку з
можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін чинного
законодавства, інших непередбачених випадках.
8. Показники результативності регуляторного акту
Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності
цього регуляторного акту, обрано такі показники:
- кількість оформлених актів готовності;
-кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акту;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних
положень акту;
- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з
виконанням вимог акту.
Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей
регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.
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Прогнозні значення статистичних показників:
№
зп.

Назва показника

1 Кількість оформлених актів обстеження

2014 рік

-

2 Кількість
суб'єктів
господарювання
та/або
фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

100 %

3 Розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб'єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

-

4 Рівень поінформованості суб'єктів господарювання
та/або фізичних осіб з основних положень акта

100 %

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акту
Базове відстеження результативності буде здійснюватись до дати набрання
чинності цього регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після
набуття чинності регуляторного акту.
З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі
аналізу впливу регуляторного акту, відстеження результативності цього
регуляторного акту буде здійснюватися статистичним методом.
У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз
показників, що визначені у попередньому розділі регуляторного акту.
При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акту
будуть використовуватися офіційні статистичні дані.
Заступник міського голови
Бичкова О.І.,
Лепіна В.В., 36445

Л.С. Шаповал

