ЗВІТ
щодо здійснення державної регуляторної політики Гуляйпільською
міською радою та її виконавчим комітетом за 2018 рік
Реалізація державної регуляторної політики Гуляйпільською міською
радою, її виконавчим комітетом за звітний період здійснювалася у
відповідності до законів України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), «Про місцеве самоврядування
в Україні» та Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік.
Питання впровадження державної регуляторної політики покладені на
постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської
етики, регламенту та регуляторної політики, координація діяльності
виконавчих органів міської ради з регуляторних питань здійснюється
юридичним відділом виконкому міської ради.
З метою послідовного провадження державної регуляторної політики
виконавчим комітетом Гуляйпільської міської ради проводилася робота у таких
напрямках:
- розробка планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
- підготовка та оприлюднення інформації у процесі здійснення
регуляторної діяльності;
- проведення відстеження результативності регуляторних актів;
- підтримка в актуальному стані реєстру діючих регуляторних актів;
Розробка планів діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів
Рішенням Гуляйпільської міської ради від 22.11.2017р. №18 «Про
затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік».
План за звітний рік на дату його затвердження не містив проектів
регуляторних актів. Протягом року міської радою зокрема, було прийнято 2
рішення про внесення змін до плану, які оприлюднювалися згідно ст.13 Закону,
а саме:
- Про внесення змін від 18.01.2018 № 4 доповнено план проектом
регуляторного акта:
«Про оренду комунального майна Гуляйпільської міської територіальної
громади»;
- Про внесення змін від 21.03.2018 № 11 доповнено план проектами
регуляторних актів:
«Про затвердження порядку встановлення, обліку та демонтажу
пам’ятних знаків, пам'ятників, меморіальних об'єктів та анотаційних дощок на
території Гуляйпільської міської територіальної громади»,
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території Гуляйпільської міської
територіальної громади»,

«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади».
Підготовка та оприлюднення інформації у процесі здійснення
регуляторної діяльності
Гуляйпільською міською радою та її виконкомом забезпечено єдиний
підхід до підготовки проектів регуляторних актів та їх прийняття з
дотриманням процедур, визначених законодавством: розробниками готувалися
аналізи регуляторного впливу, які разом з повідомленнями, безпосередньо
проектами оприлюднювалися шляхом розміщення в офіційному веб-сайті.
Таким чином, шляхом публікації інформації на офіційному сайті міської
ради http://gpmrada.gov.uaв розділі «Регуляторна політика», забезпечувалася
інформаційна відкритість та доступність з питань регуляторної діяльності.
Протягом звітного періоду розробниками згідно Плану на 2018 рік
підготовлено 4 проектів регуляторних актів, з яких після проходження
стандартизованої процедури був прийнятий відповідно міською радою та
виконкомом 1 акт, а саме:
1 регуляторний акт міської ради:
• від 22.08.2018р. № 4 «Про оренду комунального майна Гуляйпільської
міської територіальної громади»;
Здійснення відстежень результативності регуляторних актів
Для визначення оцінки ступеня досягнення поставлених цілей у червнілипні 2019р. будуть проводиться заходи з відстеження результативності
регуляторного акта. По відстеженню буде підготовлено та оприлюднено
відповідно до ст.10 Закону звіт про результати відстеження.
Ведення реєстру регуляторних актів
З метою систематизації регуляторних актів та впорядкування
регуляторної діяльності виконкомом міської ради на офіційному сайті
Гуляйпільської міської ради у розділі «Регуляторна політика» ведеться
відповідний реєстр діючих регуляторних актів, який постійно коригується і
оновлюється.
Отже, всі дії виконуються згідно з вимогами та процедурами державної
регуляторної політики.
Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяє
підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових
відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання,
прозорості рішень органів місцевого самоврядування.

