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1. Виконавець заходiв з вiдстеженця
.Щепартамент масових комунiкацiй обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

2. Щiлi прийняття розпорядження
Розпорядження керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ

прийнято з метою проведення конкурсу iз визначення друкованого засобу масовоi
iнформацiТ для висвiтлення дiяльностi обласноi державноi адмiнiстрацii * обласноi
вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ.

3. Строк виконання вiдстеження
Вiдстеження здiйснювzlлося з 26.0З.2020 до 22.04.2020 включно.

4. Тип вiдстеження
Переодичне

5. Методи повторцого вiдстеження, способи одержання даних
Вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснюв€Lпося шляхом

аналiзу кiлькiсних та якiсних значень показникiв результативностi.

6. Щанi та припущення, на ocHoBi яких вiдстежувалася

результативнiсть, а також способи одержання даних
Оскiльки конкурс iз визначення друкованого засобу масовоi iнформацiТ для

висвiтлення дiяльностi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ - обласноТ вiйськово-
цивiльноi адмiнiстраuiТ не проводився, вiдстежити результативнiсть за BciMa
запланованими показниками не е можливим.

'7. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi акта

Перелiк кiлькiсних та якiсних показникiв результативностi регуляторного акта

наведенi у таблицi:

Найменування показника Розмiр показника

Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання таlабо

фiзичних осiб, на яких

.Щiя акта поширюсться на 1 18 перiодичних

друкованих засобiв масовоТ iнформачii, що

зареестрованi в Луганськiй областi



поширюватиметься дlя
акта

Розмiр коштiв i час, що
витрачатимуться
суб' ектами господарювання
Tal або фiзичними особами,

у зв'язку з виконанням
вимог акта

У зв'язку з тим, що конкурс не проводився
витрачення коштiв не вiдбуваJIось

PiBeHb поiнформованостi
суб' eKTiB господарювання
та/або фiзичних осiб з
основних положень акта

Високий. Розпорядження розмiщено на

офiцiйному веб-сайтi облдержадмiнiстрацii
http://www.loga.gov.

Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання, якi взяли

участь у KoHKypci

У зв'зку з тим, що конкурс не вiдбувся жоден
засобiв масовоТ iнформацiТ не обрано для
висвiтлення дiяльностi обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ - обласноТ вiйськово-цивiльноI
алмiнiстраuiТ

PiBeHb поiнформованостi
суб' eKTiB господарювання
таlабо фiзичних осiб щодо

дiяльностi органiв

державноТ влади

PiBeHb поiнформованостi суб'ектiв
господарювання та/або фiзичних осiб вiдсутнiй у
зв'язку з тим, що конкурс на засобу масовоi
iнформачii для висвiтлення дiяльностi обласноi

державноТ адмiнiстрацiI - обласноТ вiйськово-

цивiльноi адмiнiстрацii не проводився

8. Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступеня
досягнення визначених цiлей

На сьогоднi виконання завдання висвiтлення дiяльностi обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ обласноТ вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii покладено на

!епартамент масових комунiкацiй облдержадмiнiстрацiТ, який виконус у тому
числi, функчiТ пресслужби облдержадмiнiстрачiТ. Щiяльнiсть облдержадмiнiстрацiТ
висвiтлюсться на договiрнiй ocHoBi провiдними медiа областi.

Вiдповiдно до вимог до чинного законодавства, .Щепартаментом масових
комунiкацiй обллержадмiнiстраuiТ було проведено вiдкритi торги щодо закупiвлi
lrослуг на висвiтлення дiяльностi Луганськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
переможцем якого визнано перiодичне видання Луганrцина UA.

Щиректор !епартаменту
масових комунiкацiй
облдержадмiнiстрачiТ Альбiна кУШЕЛЕВА


