Додаток
до рішення районної
в місті ради VІІ скликання
від 19.02.2016 № 23
ЗВІТ
щодо здійснення виконкомом Довгинцівської районної в місті ради
державної регуляторної політики за 2015 рік
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними
органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення
перешкод для розвитку господарської діяльності.
Упровадження положень Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2015 році
виконкомом Довгинцівської районної в місті ради забезпечувалось
завдяки заходам з упорядкування правових та організаційних засад
державної регуляторної політики, які базуються на принципах
передбачуваності, відкритості і прозорості, збалансованості в інтересах
суб’єктів
господарювання,
громадян
та
органів
місцевого
самоврядування.
В даному напрямку було запроваджено наступні заходи:
- експертиза прийнятих у поточному році рішень районної в місті
ради, її виконавчого комітету та розпоряджень голови районної в місті;
- залучення суб’єктів підприємництва району до участі в загальноміських публічних слуханнях з обговорення проектів нормативноправових актів та наслідків відстежень діючих регуляторних актів;
 забезпечення суб’єктів господарювання інформацією нормативноправового регулювання, спрямованого на підвищення їх фахового
рівня з питань ведення бізнесу шляхом проведення семінарів;
- популяризація регуляторної політики у сфері господарської
діяльності з використанням можливостей офіційного веб-сайту виконкому районної в місті ради в мережі Інтернет.
Пропозицій до плану діяльності виконкому районної в місті ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік від служб та
відділів виконкому районної в місті ради не надходило, відповідно
Довгинцівською районною в місті радою та її виконавчим комітетом
регуляторні акти не приймались.
Для здійснення заходів щодо аналізу прийнятих розпорядчих
документів у виконкомі районної в місті ради працює районна
експертна комісія. Щоквартально на засіданнях комісії здійснюється
експертиза
прийнятих та діючих нормативно-правових актів на
відповідність їх вимогам Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У 2015 році у
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ході роботи комісії розглянуто рішень районної в місті ради - 49, рішень
виконкому районної в місті ради — 426, розпоряджень голови районної
в місті — 271 та підтверджено, що прийняті нормативно-правові акти
відповідають
вимогам
названого
закону
України
і
носять
рекомендаційний характер.
Щоквартально в рамках виконання заходів щодо реалізації в місті
державної регуляторної політики затверджених рішенням виконкому
Криворізької міської ради від 10.12.2014 № 373 «Про реалізацію та
планування
органами
місцевого
самоврядування
регуляторної
політики» проводиться вивчення думки суб’єктів господарювання
шляхом анкетування. За наслідками анкетування, в якому брали участь
448 респондентів, 96,0% відмітили суттєвий вплив громадськості на
прийняття регуляторних актів, 95,0% задоволені здійсненням
державної регуляторної політики на місцевому рівні, 96,0% - позитивно
відзначили проведення реформ органами місцевого самоврядування у
дозвільній системі та регуляторній політиці для підприємницької
діяльності.
Так, у звітному році суб’єкти господарювання району взяли
участь у публічних слуханнях, організованих виконкомом міської ради,
з обговорення проектів рішень та діючих рішень міськвиконкому та
міської ради - регуляторних актів, що стосувались встановлення ставок
земельного
податку,
затвердження
технічної
документації
з
нормативної грошової оцінки земель, тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів, оформлення оренди об'єктів комунальної власності
міста, Положення про паркування транспортних засобів,
Правил
благоустрою у місті, Правил додержання тиші в громадських місцях на
території міста, Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті.
З метою подальшого забезпечення відкритості регуляторного
процесу та співпраці членів територіальної громади міста з органами
місцевого самоврядування і посилення розвитку ефективних її
напрямів підтримується в актуальному стані розділ «Регуляторна
політика» на офіційному сайті виконкому районної в місті ради в
мережі Інтернет. На сайті оприлюднюється інформація про проекти
регуляторних актів міської ради та її виконкому, звіти про відстеження
їх результативності,
про проведення публічних слухань та їх
результати. Моніторинг відвідуваності сайту, яка становить з початку
року понад 17 тис. разів, свідчить про ріст зацікавленості
територіальної громади щодо участі у формуванні
та реалізації
регуляторної політики. Для отримання пропозицій та зауважень від
громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та
консультативно-дорадчих органів під час обговорення проектів та
здійснення заходів з відстеження діючих регуляторних актів діє
електронна поштова скринька. Також у виконкомі продовжено
інформування мешканців про прийняті нормативно-правові акти
(рішення районної в місті ради її виконавчого комітету, розпорядження
голови районної в місті ради), шляхом їх публікації на офіційному сайті
виконкому районної в місті ради в мережі Інтернет.
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Для підвищення професійних знань у 2015 році проведено
навчання з посадовими особами виконкому районної в місті ради на
тему «Про регуляторну діяльність у місті» відповідно до календарного
плану виконкому районної в місті ради.
Підсумки роботи свідчать, що регуляторна діяльність позитивно
позначилася на активності малого й середнього бізнесу, продовжуються
певні кроки у напрямку проведення дерегуляції неефективних та
недоцільних регулювань.
Проведення
системної роботи
щодо
регуляторної діяльності перебуває на постійному контролі у виконкомі
районної
в місті ради. Відповідні заходи будуть продовжені і в
наступному році.

