УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV СЕСІЯ VІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 334
від «30» березня 2017 року

м.Моршин

Про здійснення державної регуляторної
політики Моршинською міською радою та її
виконавчими органами у 2016 році та про роботу
виконавчих органів ради в 2016 році
На підставі ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 26, ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт міського
голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Моршинської міської ради у 2016 році, Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт Моршинського міського голови Ільницького Р.Я. про
здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
виконавчими органами Моршинської міської ради у 2016 році та про роботу
виконавчих органів ради в 2016 році.

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 30.03.2017 № 334

ЗВІТ
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У М.МОРШИНІ У 2016 РОЦІ
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності є
напрямом державної політики, що спрямований на вдосконалення правового
регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб’єктами
господарювання, недопущення ухвалення економічно недоцільних та
неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність
суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської
діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені
Конституцією та законами України.
З метою впровадження норм Закону «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Моршинською міською радою та її
виконавчими органами протягом 2016 року вжито дієвих заходів щодо
забезпечення прозорості процедури прийняття рішень, здійснення планування
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки
реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні.
Відповідно до ст.7, ст.13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в установленому
порядку та у визначений термін було розроблено та затверджено розпорядженням
міського голови від 14.12.2015 № 103 План діяльності міської ради та
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та План
здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік,
згідно з якими здійснювалась регуляторна діяльність протягом року. У разі
потреби здійснювалось коригування планів, вносились доповнення та зміни до
них у порядку, передбаченому чинним законодавством. Дана інформація
розміщена
на
офіційному
web-сайті
Моршинської
міської
ради
(www.morshyn-rada.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».
Протягом звітного періоду розроблено та прийнято 4 регуляторні акти.
Усі проекти регуляторних актів готувались та вносились на розгляд сесії міської
ради та її виконавчого комітету з дотриманням норм та системи процедур,
визначених Законом та постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативностіирегуляторногоьакта» (зі змінами):
Назва та реквізити регуляторних актів, прийнятих у регіоні

Рішення виконкому «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги»
Рішення міської ради «Про затвердження норм та правил утримання
території м.Моршина»
Про внесення змін до рішення міської ради «Про надання платних
соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів»
Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про
встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Дата оприлюднення
проекту рішення з
аналізом
регуляторного
впливу

Дата набрання
чинності

03.03.2016

01.05.2016

12.03.2016

21.04.2016

09.03.2016

20.04.2016

14.03.2016
08.09.2016

26.05.2016
01.01.2017

Регуляторна політика передбачає прозорість процедури прийняття рішень,
їх обґрунтованість та публічність. З цією метою на офіційній web-сторінці
міської ради функціонує розділ «Регуляторна політика», де розміщуються плани
підготовки проектів регуляторних актів, доповнення до планів, безпосередньо
проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, звіти про
відстеження результативності та змін.
З метою створення прозорих, обґрунтованих умов функціонування суб’єктів
господарювання, територіальної громади міста та міської влади, а також гласності
та відкритості в реалізації регуляторної політики проводяться відстеження
результативностіирегуляторнихиактів, що є одним із найважливіших інструментів
державної регуляторної політики.
Так, для забезпечення принципу ефективності регуляторної діяльності та
відповідно до вимог статті 10 Закону до кожного проекту регуляторного акта
готуються базові відстеження результативності, а стосовно вже діючих
регуляторних актів - повторні та періодичні відстеження. Як результат, - за
звітний період підготовлено 13 відстежень результативності регуляторних актів, а
саме: базових відстежень - 5, повторних - 6, періодичних - 2.
Аналіз
повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що
прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація
має позитивні результати.
Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться
громадські слухання із залученням депутатів міської ради, представників
виконкому, бізнесу, громадськості та мешканців міста. Це забезпечує прозорість
та передбачуваність дій міської влади, допомагає створювати документи, які
певною мірою можуть задовольняти інтереси підприємців та громади.
Розпорядженням міського голови від 12.12.2016 № 95 затверджено плани
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та
здійснення відстеження їх результативності на 2017 рік, який розміщено на
офіційному web-сайті Моршинської міської ради (www.morshyn-rada.gov.ua) в
розділі «Регуляторна політика».
За підсумками проведеної роботи щодо здійснення державної регуляторної
політики підвищено рівень ефективності регулювання господарської діяльності
через налагодження механізму застосування процедури прийняття регуляторних
актів.
З метою постійного підвищення ефективності реалізації державної
регуляторної політики міська рада та її виконавчий комітет і надалі будуть
працювати
над
збільшенням
науково-обґрунтованого
інформаційного
забезпечення, врахування досвіду в процесі підготовки та прийняття
регуляторних актів, активізації участі громадськості в регуляторній діяльності,
підвищеннятрівнятвиконаннятвимогтітпроцедуридержавноїтрегуляторної
політики.
Міський голова

Р.Я.Ільницький

