
ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

розпорядження голови Чугуївської районної державної адміністрації від
02.01.2013 № 01 «Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень
голови Чугуївської районної державної адміністрації від 13 квітня 2007 року 

№ 321, від 04 квітня 2007 року № 288, від 07 липня 2007 року № 528»

1. Вид  та  назва  регуляторного  акта,  результативність  якого
відстежується дата його прийняття та номер

розпорядження голови Чугуївської районної державної адміністрації від
02.01.2013 № 01 «Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень
голови Чугуївської районної державної адміністрації від 13 квітня 2007 року  
№ 321, від 04 квітня 2007 року № 288, від 07 липня 2007 року № 528».

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ з  питань надання адміністративних послуг Чугуївської  районної

державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акта
Прийнято  з  метою  приведення  власних  нормативно-правових  актів  у

відповідність  до  норм  чинного  законодавства  та  у  зв’язку  з  втратою
актуальності.

4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 01 березня 2014 року по 28 лютого 2017 року. 
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження. 
6. Методи одержання результатів відстеження 
Результати відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та

адміністративних  показників,  наданих  суб’єктами  надання  адміністративних
послуг  та  за  допомогою  опитування  фізичних  та  юридичних  осіб,  які
звертались за  отриманням адміністративних послуг,  щодо видачі  документів
дозвільного характеру. 

7. Дані  та  припущення,  на  основі  яких  відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних

Аналіз статистичних даних та даних, отриманих шляхом опитування та
моніторингу, які включають в себе:

- кількість  наданих  адміністративних  послуг  з  видачі  документів
дозвільного характеру;

- кількість суб’єктів звернень в розрізі;
- витрати часу на отримання адміністративних послуг;
- відповідність  термінів  надання  адміністративних послуг визначених в

інформаційних та технологічних картках адміністративних послуг.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Кількість  послуг,  щодо  видачі  документів  дозвільного  характеру,  які

суб’єкти звернення  можуть отримати  через  Центр надання адміністративних
послуг при Чугуївській районній державній адміністрації, становить 11. 



За період проведення відстеження зареєстровано 33 звернення суб’єктів
господарювання,  щодо  видачі  документів  дозвільного  характеру,  видано  
33 документа дозвільного характеру, надано 150 консультацій.

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта  та  ступеня
досягнення визначених цілей

З  моменту  набрання  чинності  регуляторного  акта  досягнуто  мети
державного  регулювання  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації приведені у відповідність до вимог діючого законодавства.

Суб’єкти господарювання,  громадяни,  органи державної  влади,  місцеві
дозвільні органи не зазнали жодних додаткових грошових витрат та витрат часу
у процесі отримання/видачі документів дозвільного характеру.

Набрання  чинності  регуляторного  акту  не  має  жодного  впливу  на
процедуру та порядок видачі документів дозвільного характеру.

Пропонується  зняти  з  контролю  регуляторний  акт,  як  такий,  що
виконаний.

Начальник-адміністратор відділу 
з питань надання адміністративних 
послуг районної державної адміністрації                            М.В. ГОРОВЕНКО


