Інформація щодо здійснення регуляторної політики
органами виконавчої влади Черкаської області упродовж 2014 року.
Вступна частина.
Протягом звітного року робота обласної державної адміністрації
в частині реалізації державної регуляторної політики була спрямована
на забезпечення виконання положень Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), а саме:
- дотримання єдиного підходу до етапів проходження регуляторних актів;
- підвищення ефективності регулювання господарської діяльності через
оптимізацію регуляторних рішень на стадії їх планування;
- поліпшення регулювання господарських відносин, яке забезпечується
залученням до обговорення проектів регуляторних актів громадян, суб’єктів
господарювання, їх об'єднань;
- запобігання дії економічно недоцільних та неефективних регуляторних
актів шляхом проведення відстеження результативності та перегляду.
Одним із основних завдань в сфері реалізації державної регуляторної
політики протягом року було проведення консультативно-роз’яснювальної
роботи з регуляторними органами в області стосовно реалізації вимог Закону,
зокрема: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
підготовки аналізу регуляторного впливу; оприлюднення проектів
регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій; подання
на погодження проектів регуляторних актів до Держпідприємництва України;
відстеження результативності та перегляду діючих регуляторних актів.
Також, з метою підвищення кваліфікації спеціалістів області, у березні
2014 року було проведено семінар з підвищення кваліфікації для секретарів
сільських, селищних рад області на тему: «Практика прийняття регуляторних
актів органами місцевого самоврядування».
Загальна частина.
Регуляторними органами області приділяється основна увага
недопущенню прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних
актів, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню
участі у розробці регуляторних актів представників громадських об’єднань
підприємців, дотриманню принципів державної регуляторної політики:
прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.
Так, з метою реалізації одного з принципів державної регуляторної
політики – принципу передбачуваності, обласною та районними державними
адміністраціями, у визначені Законом терміни, були розроблені плани
прийняття регуляторних актів на 2014 рік, які були розміщені на офіційних
веб-сторінках цих органів в мережі Інтернет. Упродовж року, у разі виникнення
потреби прийняття регуляторних актів, що не увійшли до річних планів, було
забезпечено внесення змін до відповідних планів та їх оприлюднення.
Відповідно до затверджених планів, упродовж 2014 року, органами
виконавчої влади в області, прийнято 59 регуляторних актів, з них

4 – облдержадміністрацією, 55 – райдержадміністраціями. Регуляторна
діяльність останніх була спрямована на впорядковування та підвищення якості
надання адміністративних послуг, приведенням власних регуляторних актів
до вимог чинного законодавства у сфері дозвільної системи, визначення
на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій
робочого органу, який забезпечить належну якісь підготовки матеріалів для
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі району.
Облдержадміністрацією було прийнято розпорядження:
від 11.07.2014 № 2 «Про внесення змін до розпорядження обласної
державної адміністрації від 27.07.2009 № 349», в частині підвищення тарифу
на перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі
руху, в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні
з 0,25 коп. до 0,33 коп. за пас. км., що дало можливість з одного боку
забезпечити стабільну роботу автотранспортних підприємств, а з іншого
забезпечити соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення
вартості проїзду;
від 14.08.2014 «Про внесення змін до розпорядження обласної державної
адміністрації від 23.10.2008 № 315». Розпорядження розроблене з метою
здешевлення харчування в буфетах, які розташовані в загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах шляхом встановлення
граничного рівня торговельних надбавок і на покупні товари (готову
продукцію), які не потребують додаткової обробки не вище 20% до ціни
придбання. На продукцію власного приготування граничний рівень надбавки
(націнки) залишено на рівні не вище 40%;
від 21.08.2014 «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого
майна товариству з обмеженою відповідальністю „ІНЖИНІРИНГОВА
КОМПАНІЯ «АЛТАНА» ;
від 30.09.2014 «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого
майна, що проводиться фізичною – особою підприємцем Савченком
Олександром Васильовичем». Два останні розпорядження дали можливість
встановити економічно обґрунтований тариф за роботи і послуги, які надають
зазначені суб’єкти господарювання та забезпечити їх беззбиткову фінансовогосподарську діяльність.
З метою отримання зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання,
їх об’єднань проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу
оприлюднювалися на власних веб-сайтах регуляторних органів та/або
у місцевих друкованих засобах масової інформації. Також, в рамках залучення
громадськості, у кожному районі (місті) діють координаційні ради з питань
розвитку підприємництва та Регіональна рада підприємців Черкаської області,
на засіданнях яких обговорюються проекти регуляторних актів.
Всі проекти регуляторних актів погоджені Держпідприємництвом
України.
Станом на 01.01.2015 в області діє 85 регуляторних акти органів
виконавчої влади, з них 18 – облдержадміністрації, 67 – райдержадміністрацій.

Реалізація діючих розпоряджень облдержадміністрації дала можливість
протягом 2014 року утримати ціни і тарифи на рівні середньоукраїнських,
запобігти безпідставному і надмірному зростанню цін на основні продовольчі
товари і послуги, уникнути соціальної напруги в області та забезпечити рівні
економічні умови для розвитку підприємств усіх форм власності.
Упродовж звітного року відповідно до планів-графіків проведення
заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
регуляторними
органами
здійснювалися
відповідні
відстеження
результативності діючих регуляторних актів.
Так, облдержадміністрацією здійснено 4 базові та 3 періодичні
відстеження прийнятих розпоряджень.
З метою відстеження результативності розпоряджень використовувались
дані сектору Державної інспекції України контролю за цінами в області,
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
та Державної фінансової інспекції у області. Також методом одержання
результатів
було
моніторингові
дослідження,
інформація
від
райдержадміністрацій, звернення підприємств, організацій та громадян,
інформаційно-аналітичні матеріали цінової ситуації.
Звіти про відстеження оприлюднювалися на офіційних веб-сайтах
відповідних регуляторних органів.
На сайті облдержадміністрації в рубриці «Регуляторна діяльність»
розміщена узагальнена інформація щодо планування діяльності та проведення
заходів з відстеження результативності регуляторними органами області
на
2015
рік,
перелік
діючих
регуляторних
актів,
прийнятих
облдержадміністрацією, райдержадміністраціями станом на 01.01.2015, а також
інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої
влади Черкаської області упродовж 2014 року.
Висновки.
Аналіз здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої
влади області свідчить, що вжиті обласною державною адміністрацією
організаційні та консультативно-роз’яснювальні заходи дозволили забезпечити
дотримання вимог законодавства при прийнятті регуляторних актів.
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