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Резолюція круглого столу
«Моніторинг та спрощення регуляторного середовища
для малого і середнього бізнесу»
м. Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 29
01.08.2013 року 10-00 – 13-00
Учасники круглого столу «Моніторинг та спрощення регуляторного
середовища для малого і середнього бізнесу» за підсумками розгляду
інформаційних матеріалів, аналітичних доповідей та обмінів думками між
учасниками заходу з приводу проблем, що були підняті вирішили
сформулювати таку резолюцію:
– у 2014 році минуло десять років з моменту прийняття та набрання
чинності Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» (надалі – Закон), проте його норми так і не
були втілені належним чином і не стали складовою державного управління
у сфері господарської діяльності. З цього приводу можна назвати декілька
факторів, що системно заважають його дії –

об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу повинні так і
не стали замовниками та контролерами належної реалізації механізмів
Закону;

відсутність впливових бізнес-асоціацій у низці галузей економіки
або на в окремих її сегментах, недостатня активність та спроможність
існуючих бізнес-асоціацій, громадських об’єднань унеможливлюють
створення стійкого попиту на належну реалізацію регуляторної політики
органами влади;

з боку органів влади вимоги Закону у найкращому випадку
виконуються суто формально. Процедура прийняття управлінських рішень
органами влади жодним чином не використовує принципи, механізми та
підходи регуляторної політики. Наявний стан дотримання вимог
регуляторної політики окремими учасниками заходу охарактеризований як
«катастрофа»;

Верховна Рада, як законодавчий орган, системно ігнорує вимоги
Закону при прийнятті законодавчих актів, що унеможливлює дотримання
принципів регуляторної політики на рівні запровадження підзаконних
актів;


ЗМІ (насамперед, телебачення та друковані видання) не приділяють
належної уваги пропагуванню як наявних механізмів громадського
контролю за діяльністю органів влади, так і позитивного досвіду у цій
сфері, що системно стримує розвиток як інструментів громадського
контролю, так і взагалі громадянського суспільства в Україні.
З іншого боку, учасники круглого столу виразили стриманий
оптимізм з приводу останніх змін у законодавчому забезпеченні реалізації
регуляторної політики на рівні місцевого самоврядування, що відбулося у
2014 році.
Учасники круглого столу, виходячи з необхідності
дієвого діалогу між владою, бізнесом та громадськістю, як
інструменту належного здійснення державної регуляторної
покращення існуючого регуляторного клімату в Україні
необхідне якнайшвидше упровадження таких рекомендацій:

формування
ефективного
політики та
визнали за

1.
з використанням усіх наявних можливостей добиватися
внесення змін до Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська,
регламентів міської та обласної рад, які забезпечать неухильне та належне
дотримання принципів державної регуляторної політики в нормотворчій
діяльності органів місцевого самоврядування, так і значне покращення
використання інших існуючих інструментів громадського контролю,
насамперед громадської експертизи діяльності органів влади тощо;
2.
у ході передвиборчої кампанії добиватися від партій та
кандидатів у народні депутати публічного зобов’язання щодо внесення змін
до Регламенту Верховної Ради для забезпечення функціонування
механізмів громадського контролю, насамперед, дотримання принципів
регуляторної політики в законотворчій діяльності Верховної Ради та
добиватися виконання цих зобов’язань після виборів;
3.
запровадження на обласному державному телевізійному каналі
регулярної (раз на тиждень) телевізійної програми для пропаганди
існуючого позитивного досвіду використання механізмів громадського
контролю за діяльністю органів влади із одночасним демократичним
публічним контролем за змістом цього телевізійного продукту;
4.
запровадження прокурорського нагляду за дотриманням
державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування та їх
посадовими особами;
5.
проведення перегляду усіх чинних регуляторних актів та
дозвільних документів за принципом «гільйотини»;
6.
внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства
України, щодо надання можливості оскаржувати регуляторні акти
протягом усього строку чинності даного регуляторного акта;
7.
розроблення та прийняття нової редакції Методики проведення
аналізу регуляторного впливу у повній відповідності із вимогами ст.8
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».

