Звіт про результати базового відстеження

Вид та назва регуляторного акту: Проект рішення Гостомельської селищної
ради про затвердження «Правил благоустрою селища Гостомель».
Цілі прийняття акту:
Цілями є:
-забезпечення належного благоустрою селища;
- сприяння ефективній роботі суб'єктів благоустрою з утримання територій;
-впорядкування та можливість ефективно боротися з торгівлею у
несанкціонованих місцях, встановлення зовнішньої реклами без дозвільної
документації, самовільним розриттям об’єкту благоустрою без отримання
дозволу селищної ради;
- врегулюванням питання щодо захисту населення від шкідливого впливу
шуму та порядок утримання і поводження з домашніми тваринами,
обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій селища Гостомель.
Метою даного регуляторного акту є забезпечення ефективного
вирішення проблеми санітарного очищення територій та благоустрою селища
Гостомель, формування сприятливого для життєдіяльності середовища, захист
довкілля, збереження благоустрою та зелених насаджень з сучасними
вимогами та відповідно до діючих законодавчих актів.
Затвердження місцевих правил надасть можливість встановити єдині,
чіткі вимоги щодо утримання зовнішнього благоустрою селища в належному
санітарно-технічному стані, сприяти їх збереженню.
Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності
зазначеного рішення здійснюється до дня набрання чинності регуляторного
акта.
Тип відстеження: Базове.
Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть
здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення регуляторного акту- проекту рішення
Гостомельської селищної ради про затвердження «Правил благоустрою
селища Гостомель».

Відповідно до порядку оприлюднення регуляторних актів згідно статті
13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» протягом 5 робочих днів буде оприлюдений на
офіційному сайті
Гостомельської селищної ради (gostomel-rada.gov.ua)

Проект регуляторного акту – рішення Гостомельської селищної
ради «Про затвердження Правил благоустрою селища Гостомель» та
його аналіз впливу.

Метою прийняття Правил є створення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля; збереження і охорона навколишкього
природного середовища; забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту приймаються
у письмовому вигляді протягом місяця після його оприлюднення за адресою:
08290, Київська область, селище Гостомель, вул. Свято-Покровська 220, тел.
(063) 462 48 01 Чемерис С.В.

