Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Воловецької селищної ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради»
(відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року, «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої Постановою КМУ від 11.03.2004 р.)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
Проект розробленого регуляторного акта «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради» націлений на регулювання правових відносин між Воловецькою селищною радою та фізичними особами-підприємцями і юридичними особами, що виникають у процесі розміщення тимчасових споруд торговельного, соціально-культурного, побутового та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності з метою встановлення єдиних вимог і критеріїв для їх розміщення.
Проблема – відсутність належного правового регулювання відносин у сфері ринку землі чинними нормативно-правовими актами, яка може бути вирішена лише прийняттям належного регуляторного акта на місцевому рівні.
У «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затвердженому Наказом Мінрегіонбуду 21.10.2011 року № 244, не врегульовано питання щодо оформлення документів на земельні ділянки, які пропонуються використовувати для провадження підприємницької діяльності та внесення плати за користування землею.

2. Мета і цілі правового регулювання.
Встановлення єдиного порядку розташування тимчасових споруд і врегулювання процедури їх розміщення.
Створення рівних умов та можливостей при розміщенні тимчасових споруд для усіх суб’єктів підприємницької діяльності.
Забезпечення своєчасного надходження до бюджету Воловецької селищної ради коштів за користування земельними ділянками для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Воловецької селищної ради.
Посилення контролю за додержанням благоустрою на території Воловецької селищної ради.
Задоволення інтересів територіальної громади за допомогою більш ефективного землекористування, що зумовить можливість реалізації соціальних заходів та покращить економічний розвиток селища у зв’язку з додатковими надходженнями до бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Альтернативою є здійснення процедури розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності лише на основі ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оформлення технічного паспорту об’єкта торгів, а також вартість робіт щодо підготовки та проведення земельного аукціону робить цю процедуру збитковою.
В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо залишити дану ситуацію без змін. Проте це призведе до безконтрольного самовільного встановлення тимчасових споруд на території населеного пункту, неефективного використання наявних земельних ресурсів, а також до зниження надходжень в бюджет у зв’язку із невнесенням плати за користування земельними ділянками для провадження підприємницької діяльності.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом прийняття місцевого нормативно-правового документу, який дозволить врегулювати питання, пов’язані з одержанням паспортів прив’язки для розміщення тимчасових споруд та в рамках чинного законодавства надасть можливість спростити і удосконалити прозорий порядок і механізм розміщення таких споруд.
«Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради» відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, принципу прозорості та врахування громадської думки.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.
недопущення самовільно встановлених на території Воловецької селищної ради тимчасових споруд;
посилення контролю з боку Воловецької селищної ради за розміщенням тимчасових споруд з єдиними умовами і обмеженнями, вимогами до впорядкування території;
збільшення надходжень до бюджету за рахунок внесення плати за користування земельними ділянками, а також сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку із розвитком підприємницької інфраструктури на території Воловецької селищної ради, створенням нових робочих місць.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Орган місцевого самоврядування
- впорядкування процесу вибору територій для розміщення ТС;
- можливість впливати на стратегічний розвиток території Воловецької селищної ради;
- раціональне використання земельних ділянок;
- збільшення доходів бюджету Воловецької селищної ради
 
Суб’єкти господарювання
- можливість отримання дозвільних документів на ТС;
- прозорість і відкритість процедури;
- рівні умови для однакових видів бізнесу
Виготовлення ескізів фасадів, схеми благоустрою території, оплата за користування земельною ділянкою
Територіальна громада селища
- стимулювання розвитку підприємництва;
- підвищення якості обслуговування;
- покращення благоустрою;
- можливість реалізації соціальних заходів

 

7. Строк дії регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасуванням.

8. Визначення показників результативності.
Пропонується використовувати наступні результативні показники:
	кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

кількість встановлених тимчасових споруд;
розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта;
кількість наданих декларацій про розміщення тимчасових споруд.

9. Заходи відстеження результативності.
Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом аналізу показників, зазначених у розділі 8, а також за кількісними показниками звернень суб’єктів господарювання до відділу Воловецької РДА у сфері містобудування та архітектури щодо отримання паспортів прив’язки тимчасових споруд.
Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності цим регуляторним актом, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Землевпорядник селищної ради                                                                        М.І. Ряшко


