Коаліція малого та середнього бізнесу у Сумській області,
Україна, м. Суми, вул. Кооперативна,19тел. (0542) 79 83 82, м. 066 2482184,

ДОГО "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики», Україна,м. Дніпропетровськ, вул.
Зелена 1/110, м.066 7766456

ПРЕС РЕЛІЗ
Круглий стіл проводиться в рамках Всеукраїнського проекту «МОНІТОРИНГ
ТА СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАЛОГО І
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ»
Для участі у круглому столі запрошені: представники бізнесу та
громадських організацій підприємців Сумської області; експерти з питань розвитку
бізнесу, комунікацій громадськості та влади; представники органів влади Сумської
області.
Метою круглого столу налагодження ефективного діалогу між
підприємцями, органами влади та громадськістю в процесі формування
сприятливого регуляторного середовища для розвитку підприємництва в Україні;
Систематизація та узгодження пропозицій бізнес-асоціацій та аналітичних центрів з
удосконалення бізнес-клімату в Україні.
Під час роботи круглого столу розглянуті такі питання:
- Актуальні проблеми та пріоритети діяльності бізнес-асоціацій з
формування сприятливого бізнес-клімату в Україні;
- Громадська оцінка сучасного стану регуляторного середовища та його
вплив на розвиток малого і середнього бізнесу;
- Оприлюднення та громадське обговорення результатів реалізації проекту
«Моніторинг та спрощення регуляторного середовища для малого і
середнього бізнесу»
- Розробка пропозицій з реформування системи державного управління у
сфері малого та середнього бізнесу.
Анотація проекту «Моніторинг та спрощення регуляторного середовища для
малого і середнього бізнесу»
Проект «Моніторинг та спрощення регуляторного середовища для малого і
середнього бізнесу» є початковим етапом більш масштабної ініціативи з
удосконалення регуляторного середовища для малого та середнього бізнесу в
Україні, яка буде реалізовуватися в Україні протягом 2014-2015 років.
Проект спрямовано на розв’язання проблеми несприятливого регуляторного
середовища для малого і середнього бізнесу в Україні, яка має такі аспекти:
- захаращена регуляторна база;
- регуляторна діяльність органів влади не відповідає чинному законодавству;
- брак кваліфікованих фахівців в органах влади;
- відсутність громадського контролю за регуляторною діяльністю органів влади;
- відсутність дієвого нагляду з боку органів прокуратури;

- діяльність Верховної Ради України не підпорядкована Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- органи виконавчої влади та посадові особи і органи місцевого самоврядування
приймають регуляторні акти з порушенням принципів та процедур державної
регуляторної політики;
- відсутність відповідальності державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування за порушення норм Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Інструментом проведення моніторингу буде громадська експертиза
регуляторної діяльності виконавчих органів влади та органів місцевого
самоврядування. Порядок проведення громадської експертизи визначено
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від
5.11.2009 р. № 976.
Очікувані результати від реалізації проекту:
- створено коаліцію бізнес-асоціацій, яка системно здійснює роботу з
покращення регуляторного середовища
- встановлено реальний рівень виконання органами влади законодавства з
питань регуляторної політики у сфері малого і середнього бізнесу
- виявлено типові порушення регуляторної процедури та принципів державної
регуляторної політики для органів влади різного рівня
- розроблено методику громадської експертизи та проведено громадську
експертизу регуляторної діяльності, підготовлено експертні пропозиції
- встановлено обсяги реальної шкоди від регуляторних актів та діяльності
органів влади
- ініційовано перевірку органами прокуратури регуляторної діяльності
центральних та місцевих органів влади;
- розроблено проект Закону України «Про внесення змін до регламенту
діяльності Верховної Ради України щодо приведення регуляторної діяльності у
відповідність із чинним законодавством» та забезпечено лобіювання його внесення
до порядку денного Верховної Ради України та прийняття у цілому.
Виконавець проекту: ДОГО "Дніпропетровський координаційно-експертний центр
з питань регуляторної політики»

