від 10 грудня 2013 року

№ 600-р

Про забезпечення реалізації
державної регуляторної
політики в області
На підставі статті 19 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
(далі-Закон), Указу Президента України від 09 серпня 2008 року
№698 "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання
господарської діяльності", пункту 5 питання 6 протокольного рішення наради у
Прем'єр-міністра України від 15 листопада 2013 року №45305/0/1-13 та
підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної
політики:
1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
райдержадміністрацій,
рекомендувати
міським
головам
забезпечити
підвищення ефективності роботи із реалізації державної регуляторної політики,
зокрема під час підготовки проектів регуляторних актів та після набуття ними
чинності.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам:
1) щороку до 15 грудня затверджувати план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на наступний рік та, у десятиденний термін з дня
затвердження, оприлюднювати його у місцевих засобах масової інформації та
на офіційному веб-сайті;
2) щороку до 30 грудня затверджувати план-графік проведення заходів з
відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та
оприлюднювати його на офіційному веб-сайті;
3) забезпечувати обов’язкове проведення консультацій з громадськістю
щодо проектів регуляторних актів у формі публічного громадського
обговорення;
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4) здійснювати відстеження результативності
дії прийнятих
регуляторних актів відповідно до Методики відстеження результативності
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2004 року № 308;
5) оприлюднювати на офіційних веб-сайтах інформацію про здійснення
державної регуляторної діяльності відповідно до Порядку оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня
2002 року № 3.
3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
райдержадміністрацій забезпечувати обов'язкове погодження проектів
регуляторних актів з Державною службою України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва.
4. Встановити, що заступник голови облдержадміністрації, відповідно до
розподілу функціональних повноважень, затверджує:
план діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проектів
регуляторних актів (далі-План);
зміни та доповнення до Плану;
план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії
прийнятих регуляторних актів - розпоряджень голови облдержадміністрації.
5. Структурним підрозділам облдержадміністрації надавати департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:
1) щороку до 05 грудня - пропозиції з підготовки проектів регуляторних
актів для формування Плану;
2) щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним, - інформацію
про стан реалізації державної регуляторної політики за формою, що додається
(додаток 1).
6. Головам райдержадміністрацій:
1) щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним, інформувати
департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації про стан
реалізації державної регуляторної політики за формою, що додається
(додаток 1);
2) забезпечувати здійснення моніторингу реалізації державної
регуляторної політики на районному, міському (міст районного значення),
селищному, сільському рівнях та щокварталу до 15 числа місяця, наступного за
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звітним, надавати департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації інформацію за формою, що додається (додаток 2).
7. Рекомендувати міським головам забезпечувати виконання вимог
Закону та щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати
департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
інформацію за формою, що додається (додаток 2).
8.
Державному навчальному закладу "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
облдержадміністрації" включати до плану занять курс лекцій з питань
державної регуляторної політики.
9. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
щороку до 10 січня узагальнену інформацію про стан виконання
розпорядження надавати першому заступнику голови обласної державної
адміністрації Серпокрилову В.М.
10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 12 березня 2009 року № 130-р "Про підвищення
ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності".
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
першого
заступника
голови
обласної
державної
адміністрації
Серпокрилова В.М.

Голова обласної
державної адміністрації

А.НІКОЛАЄНКО

Додаток 1
до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
10 грудня 2013 № 600-р

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації державної регуляторної політики за ____квартал 201__ року
___________________________________________________
(назва структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації)
№
з/п

Отримано
Звіти з відстеження Інформація
Прийняті
План - графік
Відстеження
зауважень та
про
результативності дії
регуляторні
проведння
результативності дії
пропозицій до
здіснення
регуляторних актів
акти на кінець
заходів з
регуляторних актів
проектів
державної
звітного
відстеження
(назва, дата, номер,
регуляторної
періоду
результативності регуляторних актів
регуляторного акта та дата
політики
(номер, дата проведення відстеження)
дії регуляторних
(дата
актів
всього враховано документа та базове повтор- періодичдата, номер
дата
дата
дата
оприлюдреєстрації
в
(дата
листа,
прийняття оприлюдповністю
не
не
оприлюднення на
органі
затвердження та
нення
чи
нення направлеввеб-сайті)
юстиції)
оприлюднення)
ного Держчастково
підприємництву
План діяльності з
підготовки проектів
регуляторних актів,
зміни та доповнення
до плану

______________________

Додаток 2
до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
10 грудня 2013 № 600-р

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності органами місцевого самоврядування
за ____квартал 201__ року у __________________
(місто, район)
№
з/
п

СтруктурПлан діяльності з
Постійна
ний
підготовки
комісія
підрозділ
проектів
ради, на
виконавчого
регуляторних
яку
комітету
актів, зміни та
покладені
ради, на
доповнення до
функції з
який
плану
реалізації
державної покладені дата дата оприфункції з прийрегуляторлюдреалізації няття
ної
нення
державної
політики
регуляторної
політики

Кількіть регуляторних актів, Інформація
План- графік
Кількість
за якими було проведено
проведння
прийнятих
про
відстеження
заходів з
регуляторних
здійснення
результативності їх дії
відстеження
актів на
державної
результативності
кінець
регуляторної
дії регуляторних
звітного
політики
актів
періоду
(дата
(дата затвердбазове повтор- періодич- оприлюдвсього враховано
ження
та
нення
повністю
не
не
оприлюднення)
на веб-сайті)
чи
частково
Отримано
зауважень та
пропозицій
до проектів
регуляторних
актів

__________________________

