ПРОЕКТ
Додаток 2
до рішення районної ради
№____ -VII
від _____________ 2018р.

Аналіз впливу регуляторного акту
До проекту рішення Зачепилівської районної ради «Про визнання
таким, що втратило чинність рішення Зачепилівської районної ради №562-VI
від 31 жовтня 2014р. «Про затвердження Положення про надання платних
послуг, що надаються Зачепилівським районним будинком культури»
1.
Визнання проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання.
У зв’язку з тим що Зачепилівська районна рада вийшла зі складу
засновників і передала районний Будинок культури на баланс у комунальну
власність ОТГ Зачепилівської селищної ради виникла необхідність визнати
таким, що втратило чинність рішення районної ради №562-VI від 31 жовтня
2014р.
2.
Цілі державного регулювання.
Приведення рішень Зачепилівської районної ради у відповідність до
вимог законодавства України.
3.
Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних
способів досягнення встановлених цілей.
Альтернативи рішення проблеми:
залишити без змін;
скасувати рішення районної ради.
Перша альтернатива є неприйнятною, оскільки РБК знаходиться на
балансі ОТГ Зачепилівської селищної ради.
Прийняття рішення про скасування регуляторного акта дасть змогу
ліквідувати невідповідність між рішенням районної ради на даний час та
законодавчими актами України.
4.
Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Прийняття рішення «Про визнання таким, що втратило чинність
рішення Зачепилівської районної ради від 31.10.2014р.» №562-VI «Про
затвердження Положення про надання платних послуг, що надаються
Зачепилівським районним будинком культури».
Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті
Зачепилівської районної ради та вступає в силу з моменту його офіційного
оприлюднення.
5.
Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у
разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Повне дотримання чинного законодавства.

6.
Характеристика
очікуваних
результатів
прийняття
регуляторного акта.
Скасування рішення Зачепилівської районної ради.
7.
Обгрунтування терміну дії запропонованого регуляторного
акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний.
8.
Визначення показників результативності акта.
Додаткові показники результативності даного акта не визначаються,
оскільки районна рада приводить своє рішення у відповідність до вимог
чинного законодавства.
9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись
відстеження результативності акта.
Результативність даного регуляторного акта не визначатиметься.
Керуючий справами апарату районної ради

М.В.Кутицька

