АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Проекту регуляторного акту рішення сесії Гребінківської міської ради
«Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку
м. Гребінка на 2017 рік».
Цей документ містить обґрунтування необхідності державного
регулювання шляхом прийняття регуляторного акта рішення сесії міської
ради «Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку
м. Гребінка на 2017 рік».
Аналіз регуляторного впливу складено згідно зі ст.8 Закону України
«Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської
діяльності» та містить аналіз потенціального впливу, який створює даний
регуляторний акт в сфері господарської діяльності, для населення міста.
1.Визначення та аналіз проблем, які передбачається вирішити шляхом
впровадження даного регулювання.
В результаті проведеного аналізу соціально-економічного стану міста у
поточному році виявлено, що спостерігається ряд проблем, які потребують
вирішення.
Внаслідок фінансово-економічної кризи в Україні рівень розвитку
реального сектору економіки потерпає значних коливань, а це в свою чергу
сприяє зниженню рівня життя населення та збільшенню соціальної
напруженості.
Виникнення фінансового дефіциту у бюджетах всіх рівнів значною
мірою відобразилося на виконанні заходів щодо соціально-економічного
розвитку міста.
Залишається невирішеними такі проблеми, як поліпшення
ремонту
дорожнього покриття, освітлення вулиць міста, зміцнення матеріальнотехнічної бази комунальних підприємств, збільшення кількості зайнятого
населення, створення нових робочих місць.
Однією з найважливіших проблем розвитку міста є надання населенню
якісних комунальних послуг шляхом забезпечення підвищення ефективності
підприємств житлово-комунального господарства міста через поетапне
реформування фінансово-економічного механізму їх діяльності.
Існує ряд проблем, які пропонується вирішити шляхом впровадження
даного регулювання:
- в сфері дошкільної освіти - зміцнити матеріальну базу.
- в сфері культури – зміцнити матеріальну базу закладів культури,
поліпшити стан культурного обслуговування населення сіл ради.
З метою вирішення цих та інших проблем, пов’язаних з соціальноекономічним розвитком міста, згідно із Законами України «Про державне

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України» розроблено даний проект.
2.Визначення цілей державного регулювання.
Проект регуляторного акту «Про затвердження Програми соціально –
економічного розвитку м. Гребінка на 2017 рік» направлений на досягнення
таких основних цілей:
- покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
міста, технічного стану приміщень закладів освіти;
- проведення заходів енергозбереження в закладах освіти та
комунальних підприємствах;
- створення позитивного інвестиційного іміджу міста;
- встановлення режиму раціонального використання земель і забудови
територій;
- розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем, підвищення
екологічної свідомості громадян міста;
- утримання та освітлення доріг міста;
- активізація громади та залучення її до вирішення проблем міста;
- надання якісних адміністративних послуг виконавчим комітетом
міської ради;
- підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій,
території і доріг міста;
- стабілізація кількості населення міста шляхом системної підтримки
фізичного здоров'я та ефективного соціального захисту;
- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання
мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт,
спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальної
громади.
3. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення
встановлених цілей.
Альтернативи вирішення проблем:
- Альтернативою регулювання є існуюча ситуація, тобто відмова від
регулювання – існує ряд затверджених нормативних документів,
загальнодержавних програм, стратегій розвитку, на основі яких можлива
реалізація заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища
міста.
- Прийняття регуляторного акту «Про затвердження Програми соціально –
економічного розвитку
м. Гребінка на 2017 рік» (регулювання, що
реалізується) – проект регуляторного акту містить деталізований та
уточнений згідно із ситуацією, що склалася, план заходів щодо поліпшення
соціально-економічного становища міської ради, який тісно пов’язаний з

річним бюджетом, тому реалізація цих заходів буде більш ефективна, ніж
заходів, розглянутих в першій альтернативі.
4. Механізми та заходи, які забезпечать рішення визначених
проблем шляхом прийняття даного регуляторного акту.
Для досягнення поставлених цілей та завдань планується провести
комплекс заходів, спрямованих на поліпшення соціально-економічного стану
міста. А саме:
- Адміністративно-правові заходи – розробка місцевих нормативноправових документів, які б у рамках діючого законодавства забезпечували
удосконалення механізмів стимулювання соціально-економічного розвитку;
- Економічно - фінансові заходи - забезпечення прогнозування надходжень
та витрат бюджету, розробка механізмів підвищення економічної
ефективності роботи всіх підприємств;
- Організаційні заходи – сприяння виконанню заходів даного регулювання,
здійснення моніторингу та контролю за станом соціально-економічного
розвитку міста Гребінка.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей в разі
прийняття регуляторного акту.
Основним мотивом виконання вимоги даного регуляторного акту є те,
що він передбачає поетапне покращення соціально-економічного стану та
розвиток всіх галузей життєдіяльності міста Гребінка
6. Визначення очікувальних результатів прийняття регуляторного акту.
6.1. Визначення сфер впливу:
запропоноване регулювання має вплив на громадян, мешканців міста,
суб’єктів господарювання всіх форм власності.
6.2. Аналіз вигод та витрат.
Прийняття запропонованого регулювання має наступні вигоди
Влада
Збільшення надходжень
податків та зборів до
бюджетів усіх рівнів за
рахунок росту
промислового
виробництва та доходів
населення.

Суб’єкти
господарювання
Збільшення обсягів
виробництва та
реалізації продукції.
Покращення фінансовоекономічних показників
роботи та підвищення
ефективності
господарської
діяльності

Громадяни
Задоволення потреб в
якісних житловокомунальних,
соціальних,
гуманітарних
послугах.
Зростання доходів
населення.
Благоустрій міста.

Задоволення потреб в
якісних товарах,
послугах
Витрати на реалізацію заходів запропонованого регулювання:
Влада

Суб’єкти господарювання

Витрати державного,
обласного та місцевого
бюджетів на реалізацію
заходів на програму Про
затвердження Програми
соціально – економічного
розвитку м. Гребінка на
2017 рік

Збільшення витрат на
виробництво продукції,
робіт та послуг за рахунок
зростання обсягів
виробництва та рівня
заробітної плати
працівників

Громадяни

Таким чином, вигоди від прийняття та реалізації заходів даного
регулювання більші, ніж витрати на їх провадження. Тому реалізація
Програми соціально – економічного розвитку м. Гребінка на 2017 рік буде
мати позитивний економічний і соціальний результат.
7.Обгрунтування терміну дії регуляторного акту.
Запропонований регуляторний акт вступає в силу з 01.01.2017 р. і
проваджується терміном на 1 рік. Такий термін дії акту є обґрунтованим,
так як більшість заходів Програми соціально – економічного розвитку
м. Гребінка на 2017 рік фінансується за рахунок бюджету, а бюджет
затверджується терміном на 1 рік.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту:
- покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств міста;
- розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем
- утримання та освітлення доріг міста;
- підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій;
- стабілізація кількості населення міста шляхом системної підтримки
фізичного здоров'я та ефективного соціального захисту;
- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання
мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт,
спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад;

- зміцнення матеріальної бази закладів культури; поліпшення стану
культурного обслуговування населення;
- зміцнення матеріальної бази закладів дошкільної освіти;
- покращення благоустрою міста.
9. Відстеження результативності
Відстеження результативності запропонованого регуляторного акту
буде здійснюватися щокварталу.
При проведенні відстеження результативності акту будуть проведені
такі заходи:
- аналіз виконання бюджету;
- аналіз інформації комунального господарства.

Начальник відділу соціальноекономічного розвитку та
земельних відносин

Т.Ф. Лазоренко

