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Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної політики у 2015 році

З метою забезпечення відкритості та інформування громадськості про здійснення
регуляторної діяльності, керуючись ст. 38 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності", ст. 25,26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні,” виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти до відома звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2015
році (додається).
2. Редактору газети “Знам’янські вісті” Коленченко Н.І. у десятиденний термін з
дня прийняття цього рішення оприлюднити дане рішення в міській газеті.
3. Контроль за виконанням п.1 покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів С.Гребенюка.

Міський голова

С.Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від
2016р. №

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2015 році
Протягом 2015 року виконавчим комітетом Знам'янської міської ради реалізовувалась
регуляторна політика відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності".
Регуляторна діяльність виконавчого комітету Знам'янської міської ради (далі –
регуляторний орган) концентрувалася на виконанні завдань і принципів, визначених
нормами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" (далі – Закон) та постанови КМУ від 11.03.2004 року №308 "Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".
На всіх етапах підготовки та прийняття регуляторних актів забезпечувалось неухильне
дотримання виконавчими органами вимог регуляторного законодавства, а саме: здійснення
заходів щодо відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.
Запровадження вищезазначених заходів стало одним із критеріїв забезпечення
відкритості роботи та участі громади в обговоренні проектів рішень і процедур їх прийняття.
Додержання на практиці регуляторним органом принципів прозорості, доцільності,
ефективності, збалансованості та передбачуваності при прийнятті регуляторних актів
протягом 2015 року підтверджено:
забезпеченням широкого доступу підприємців до діючих регуляторних актів, проектів
нових та аналізу їх регуляторного впливу, планів підготовки проектів регулярних актів, змін
до них, відомостей про регуляторну діяльність. Станом на 1 січня 2016 року значиться 13
діючих регуляторних актів, у тому числі 4 – рішень міської ради та 9 – виконавчого комітету;
оприлюдненням інформації з питань регуляторної діяльності на офіційному сайті
Знам'янської міської ради та у місцевій газеті "Знам'янські вісті";
організацією виконання для суб'єктів господарювання дозвільних та погоджувальних
процедур за принципом організаційної єдності.
Дотримання регуляторним органом принципу передбачуваності регуляторної
діяльності підтверджується складанням планів регуляторної діяльності та внесенням змін та
доповнень до них.
План діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів на 2015
рік був сформований та затверджений, як того вимагає Закон, а саме: план діяльності
виконавчого комітету затверджений рішенням виконкому від 12.12.2014р.№438.
Вищезазначеним планом з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік було
включено 4 проекти регуляторних актів – 3 проекти рішення міської ради, 1 проект рішення
виконавчого комітету та внесено зміни до плану підготовки регуляторних актів рішенням
виконавчого комітету від 27.03.15р. №78, рішенням від 12.06.2015р. №167 та рішенням від
12.11.2015р. №379. Оприлюднення плану діяльності регуляторного органу було здійснено у
міській газеті "Знам'янські вісті" та на офіційному сайті Знам'янської міської ради в мережі
Інтернет протягом 10 днів після його затвердження.
Протягом 2015 року регуляторним органом: прийнято 2 регуляторні акти – рішення
виконавчого комітету Про встановлення вартості одної нормо години на роботи й послуги,
що надаються ЗМКП «БТІ» (один регуляторний акт скасовано у зв'язку із прийняттям іншого
регуляторного акту (Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування); проведено: два базових відстеження,
чотири періодичні відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.
За пропозиціями управлінь та відділів виконавчого комітету сформований план з
питань підготовки регуляторних актів на 2016 рік. План виконавчого комітету затверджений
рішенням виконкому від 24.11.2015р. №398 та включає в себе підготовку 5 проектів рішень,
основною метою якого є затвердження положень та порядку проведення конкурсу на право
оренди та приватизацію комунального майна, положень про застосування системи

електронних державних закупівель, встановлення тарифу на послуги з перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, встановлення
вартості платних медичних послуг, які надаються КЗ «Знам’янська міська лікарня
ім..А.В.Лисенка». План діяльності регуляторного органу з питань підготовки регуляторних
актів оприлюднений у міській газеті "Знам'янські вісті" та на офіційному сайті Знам'янської
міської ради в мережі Інтернет. Рішенням виконавчого комітету від 15.01.2016р. №12
затверджено план-графік відстеження результативності дії діючих регуляторних актів –
рішень виконавчого комітету та Знам'янської міської ради на 2016 рік.
Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що основними завданнями у
2016 році для виконавчого комітету Знам'янської міської ради залишаються: забезпечення
максимальної прозорості регуляторних процедур, проведення якісного і повного аналізу
регуляторного впливу на розвиток бізнес - середовища та територіальної громади; взаємодія
з громадськими організаціями; забезпечення прийняття послідовних та ефективних рішень,
направлених на вирішення конкретних цілей.
Начальник відділу економічного розвитку,
промисловості, інфраструктури та торгівлі

.

К.Третьякова

