
Звіт
 про базове відстеження   регуляторного акта

 проекту рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради
“Про затвердження Порядку розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі,

літніх торгових майданчиків, сфер послуг, відпочинку та розваг на об'єктах
благоустрою м. Дубно”  

Назва виконавця:   управління економіки і власності міської ради
Ціль прийняття акта: затвердження Порядку розміщення об'єктів сезонної дрібно-
роздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфер послуг, відпочинку та розваг
на об'єктах благоустрою м. Дубно.
Строк виконання заходів з відстеження: До набрання чинності.
Методи одержання результатів відстеження: 
Суцільне  обстеження  об'єктів  сезонної  дрібнороздрібної  торговельної  мережі,  літніх
торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг на об'єктах благоустрою м. Дубно
на предмет виконанння даного Порядку.

Очікувані результати прийняття акту
Аналіз   вигод  та  витра

С фера
впливу

Вигоди Витрати

Міська
рада

Врегулювання  правових  відносин  між  органом
місцевого  самоврядування  та  суб’єктами
господарювання,  пов’язаних  з  організацією
сезонної  дрібнороздрібної  торговельної  мережі,
літніх  торгових  майданчиків,  сфери  послуг,
відпочинку та розваг на об'єктах благоустрою м.
Дубно;

немає

Суб’єкти
господа-

рювання,
населенн
я міста

Забезпечення утримання об’єктів благоустрою 
території міста у належному стані, їх розвиток та
створення умов для покращення якості 
обслуговування у сфері  дрібнороздрібної 
сезонної торгівлі,  розміщенням літніх торгових 
майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг

Сплата  пайової участі в 
утриманні об'єктів 
сезонної дрібнороздрібної 
торгівлі, літніх торгових 
майданчиків, сфери 
послуг, відпочинку та 
розваг  на об’єктах 
благоустрою м. Дубно

Рішення виконавчого комітету міської ради є регуляторним нормативно - правовим актом,
який є загальнообов'язковим до застосування на території м. Дубно.
Висновок: аналіз базового відстеження свідчить, що проект рішення виконавчого комітету
міської  ради  “Про  затвердження  Порядку розміщення  об'єктів  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі,  літніх  торгових  майданчиків,  сфери  послуг,  відпочинку  та  розваг  на  об'єктах
благоустрою м. Дубно” є актуальним для подальшого забезпечення здійснення контролю за
розміщенням  об'єктів  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх  торгових  майданчиків,
сфери послуг, відпочинку та розваг на об'єктах благоустрою м. Дубно

Розробник:
начальник    управління економіки                                                      Мирослава ПІДДУБНИК
і власності
 
Міський голова                                                                                                  Василь АНТОНЮК
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