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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Закордонні фахівці визначають ІІІ етапи регуляторної реформи
Політика цілей реформи

Характеристика реформи

– Менеджмент регуляторних ефектів
– Встановлення рамок
– Покращення гнучкості
регуляторних режимів

– Вироблення ефективних та мало
витратних якісних регулювань
– Покращення регуляторного процесу
– Покращення доступу до регулювань

– Виявлення,
– Зменшення,
– Спрощення
регулювань

РЕГУЛЯТОРНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ПОКРАЩЕННЯ
ЯКОСТІ
РЕГУЛЮВАНЬ

ДЕРЕГУЛЮВАННЯ

– Засновано на системі
– Скеровано на майбутнє

– Засновано на інструменті
– Скеровано на минуле
– Акцент на якість, але
використовується один
інструмент у часі

– Засновано на інструменті
– Скеровано на минуле
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Початок ІІІ етапу регуляторної реформи
11 вересня 2003 р. Верховна Рада України
прийняла Закон України «Про засади державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської
діяльності» – розпочався третій етап – етап
законодавчого
закріплення
засад
державної
регуляторної політики в Україні.
Закон України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» набрав
чинності
з 15 січня 2004 р.
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Державна
регуляторна
політика
у
сфері
господарської
діяльності
– напрям
державної
політики, спрямований на вдосконалення правового
регулювання
господарських
відносин,
а
також
адміністративних відносин між регуляторними органами
або іншими органами державної влади та суб'єктами
господарювання, недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів,
зменшення втручання держави у 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;
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Принципи регуляторної політики
o
o
o
o
o
o

доцільність;
адекватність;
ефективність;
збалансованість;
передбачуваність;
прозорість та врахування громадської
думки.
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Принципи регуляторної політики
o доцільність – обґрунтована необхідність
державного регулювання господарських
відносин з метою вирішення існуючої
проблеми;
o адекватність – відповідність форм та рівня
державного регулювання господарських
відносин потребі у вирішенні існуючої
проблеми
та
ринковим
вимогам
з
урахуванням усіх прийнятних альтернатив;
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Принципи регуляторної політики
o ефективність – забезпечення досягнення
внаслідок
дії
регуляторного
акта
максимально
можливих
позитивних
результатів
за
рахунок
мінімально
необхідних
витрат
ресурсів
суб’єктів
господарювання, громадян та держави;
o збалансованість
–
забезпечення
у
регуляторній діяльності балансу інтересів
суб’єктів господарювання, громадян та
держави;
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Принципи регуляторної політики

o передбачуваність – послідовність
регуляторної
діяльності,
відповідність її цілям державної
політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних
актів,
що
дозволяє
суб’єктам
господарювання
здійснювати
планування їхньої діяльності;
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Принципи регуляторної політики
o прозорість та врахування громадської думки –
відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх
регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд
регуляторними органами ініціатив, зауважень та
пропозицій, наданих у встановленому законом
порядку фізичними та юридичними особами, їх
об’єднаннями,
обов’язковість
і
своєчасність
доведення прийнятих регуляторних актів до відома
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
інформування
громадськості
про
здійснення
регуляторної діяльності.
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Сфера дії Закону
про регуляторну політику як складової національного правового
поля включає в себе: підприємництво, непідприємницьку діяльність
та адміністративні відносини
Сфера дії Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”
підприємницька
діяльність

непідприємницька
діяльність

адміністративні
правовідносини
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Регуляторні органи
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Верховна Рада України;
Президент України;
Кабінет Міністрів України;
Національний банк України;
Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення;
інші
державні
органи,
центральні
органи
виконавчої влади;
Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування.
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-

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Чи є регуляторним актом:
місцева програма розвитку малого підприємництва на
2011-2012 роки;
рішення про ставки єдиного податку;
рішення про святкування дня незалежності України у
2011 році;
рішення про тарифи на послуги водопостачання;
рішення про проведення технічного огляду;
рішення про відшкодування відсоткових ставок за
банківськими кредитами залученими СГД для
реалізації інноваційних проектів.
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Регуляторний акт

o прийнятий уповноваженим регуляторним
органом нормативно-правовий акт, який
або окремі положення якого спрямовані на
правове
регулювання
господарських
відносин, а також адміністративних
відносин між регуляторними органами або
іншими органами державної влади та
суб'єктами господарювання;
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Регуляторний акт
o прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший
офіційний письмовий документ, який встановлює,
змінює чи скасовує норми права, застосовується
неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і
який або окремі положення якого спрямовані на
правове регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами
або іншими органами державної влади та суб'єктами
господарювання, незалежно від того, чи вважається цей
документ відповідно до закону, що регулює відносини у
певній сфері, нормативно-правовим актом .

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дія Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності” не поширюється на здійснення
регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям:

§ актів, що містять державну таємницю України;
§ актів, що містять індивідуально-конкретні приписи, за
§

винятком актів, у яких одночасно містяться
нормативні та індивідуально-конкретні приписи;
актів, якими доводяться до відома фізичних та
юридичних осіб, їх об'єднань рішення органів, які є
вищестоящими по відношенню до органів, які
приймають ці акти.
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Документи, які готуються у процесі здійснення регуляторної
діяльності та підлягають обов'язковому оприлюдненню :
n План
n
n
n
n
n
n

діяльності регуляторного органу з підготовки
проектів регуляторних актів та зміни до нього;
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного
акта з метою одержання зауважень і пропозицій;
Проект регуляторного акта;
Аналіз регуляторного впливу;
Регуляторний акт (офіційне оприлюднення);
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
Інформація про здійснення регуляторної діяльності.
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ПІДГОТОВКА АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

n Стосовно

кожного проекту регуляторного акта його
розробником готується аналіз регуляторного впливу.
n Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення
проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень
та пропозицій.
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Офіційне оприлюднення регуляторних актів
•Регуляторні акти, прийняті органами та
посадовими особами місцевого самоврядування,
офіційно оприлюднюються в друкованих засобах
масової інформації відповідних рад, а у разі їх
відсутності - у місцевих друкованих засобах масової
інформації, визначених цими органами та
посадовими особами, не пізніш як у десятиденний
строк після їх прийняття та підписання.
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Офіційне оприлюднення регуляторних актів
§Документи підготовлені в процесі здійснення регуляторної
діяльності оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих
засобах масової інформації регуляторного органу, а у разі їх
відсутності - у друкованих засобах масової інформації, визначених
цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення на
офіційній сторінці цього регуляторного органу в мережі Інтернет.
§При визначенні регуляторними органами друкованих засобів
масової інформації, в яких публікуються документи, надається
перевага офіційним друкованим засобам масової інформації;
забезпечується відповідність сфери компетенції регуляторного
органу на відповідній території сфері розповсюдження
друкованого засобу масової інформації.
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Офіційне оприлюднення регуляторних актів
§Якщо в межах адміністративно-територіальної одиниці чи в
населеному пункті не розповсюджуються друковані засоби
масової інформації, а місцеві органи виконавчої влади,
територіальні органи центральних органів виконавчої влади,
органи та посадові особи місцевого самоврядування не мають
своїх офіційних сторінок у мережі Інтернет, зазначені документи
можуть оприлюднюватися у будь-який інший спосіб, який
гарантує доведення інформації до мешканців відповідної
адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної
територіальної громади.
§Витрати, пов’язані з оприлюдненням зазначених документів,
фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів
або регуляторних органів, які оприлюднюють ці документи.

Способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі
здійснення регуляторної діяльності
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта
оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової
інформації регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний
акт, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації,
визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення на
офіційній сторінці цього регуляторного органу в мережі Інтернет.

Оприлюднення інформації про здійснення
регуляторної діяльності
Регуляторні органи публікують у друкованих засобах масової
інформації та/або розміщують на своїх офіційних сторінках у
мережі Інтернет або оприлюднюють в інший спосіб, у тому
числі через телебачення і радіо, інформацію про здійснення
ними регуляторної діяльності.

Особливості прийняття регуляторних актів органами та
посадовими особами місцевого самоврядування

Регуляторний акт не може бути прийнятий або
схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою
місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких
обставин:

§відсутній аналіз регуляторного впливу;
§проект регуляторного акта не був оприлюднений.
У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи
посадова особа місцевого самоврядування має право вжити
передбачених законодавством заходів для припинення
виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону
скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з
порушеннями.

Організаційні засади здійснення державної регуляторної
політики органами та посадовими особами місцевого
самоврядування

Сільські, селищні, міські, районні у містах,
районні та обласні ради з метою реалізації
покладених на них цим Законом повноважень у
здійсненні державної регуляторної політики
можуть створювати у своєму складі постійні
комісії з питань реалізації державної регуляторної
політики або можуть покладати ці повноваження
на одну з існуючих постійних комісій відповідної
ради (відповідальна постійна комісія).

Організаційні засади здійснення державної регуляторної
політики органами та посадовими особами місцевого
самоврядування
Виконавчі органи сільських, селищних, міських,
районних у містах рад з метою реалізації покладених на них
цим Законом повноважень у здійсненні державної
регуляторної політики створюють у своєму складі в межах
граничної чисельності структурні підрозділи з питань
реалізації державної регуляторної політики або покладають
реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних
підрозділів чи окремих посадових осіб відповідного
виконавчого органу ради (відповідальний структурний
підрозділ).
Організаційне забезпечення здійснення державної
регуляторної політики сільським, селищним та міським
головою здійснює відповідальний структурний підрозділ
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Особливості розгляду сільською, селищною, міською, районною
у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних актів

Кожен проект регуляторного акта, що внесений
на розгляд до сільської, селищної, міської, районної у
місті, районної, обласної ради, подається до
відповідальної постійної комісії для вивчення та
надання висновків про відповідність проекту
регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього
Закону.
Відповідальна постійна комісія забезпечує
підготовку експертного висновку щодо регуляторного
впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Особливості розгляду сільською, селищною, міською, районною
у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних актів
Порядок та строки підготовки експертних висновків
щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних
актів встановлюються регламентами відповідних рад.
На підставі аналізу регуляторного впливу, яким
супроводжувався проект регуляторного акта при його
внесенні на розгляд сесії відповідної ради, а також
експертного висновку щодо регуляторного впливу цього
проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки
про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей
4 та 8 цього Закону. У випадках, визначених частиною
другою статті 33 цього Закону, такі висновки готуються на
підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

Особливості розгляду сільською, селищною, міською, районною
у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних актів

Висновки відповідальної постійної комісії
готуються на підставі аналізу регуляторного
впливу, яким проект регуляторного акта
супроводжувався при його внесенні, лише у разі,
якщо експертний висновок щодо регуляторного
впливу не був наданий відповідальній постійній
комісії протягом строку, встановленого для його
підготовки. Це правило не застосовується у
випадках, передбачених частиною другою статті
33 цього Закону.

Особливості розгляду сільською, селищною, міською, районною
у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних актів
Висновки
відповідальної
постійної
комісії
передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери
відання якої належить супроводження розгляду проекту
регуляторного акта у відповідній раді (далі - головна
постійна комісія), за винятком випадків, коли
відповідальна постійна комісія є головною постійною
комісією.
При представленні на пленарному засіданні сесії
ради проекту регуляторного акта голова відповідальної
постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії
про відповідність проекту регуляторного акта вимогам
статей 4 та 8 цього Закону.

Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, прийняття
яких належить до компетенції органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, з метою одержання зауважень і пропозицій

Оприлюднення
з
метою
одержання
зауважень і пропозицій проектів регуляторних
актів, прийняття яких належить до компетенції
виконавчих
органів
сільських,
селищних,
міських, районних у містах рад, а також
сільських,
селищних
та
міських
голів,
проводиться до внесення цих проектів на розгляд
засідання відповідного виконавчого органу ради
або до внесення їх на затвердження відповідному
сільському, селищному, міському голові.

ПРИСКОРЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Закон України «Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та
посадовими особами місцевого самоврядування»
№2784-17 прийнято Верховною Радою України
14 грудня 2010 р. та набув чинності 11 січня 2011 р.
Даним
законом
передбачено
проведення
прискореного перегляду регуляторних актів
протягом 90 днів.

ПРИСКОРЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Прискорений перегляд регуляторних актів комплекс заходів та дій, спрямованих на
забезпечення
якнайшвидшого
приведення
регуляторних актів, прийнятих органами та
посадовими особами місцевого самоврядування, у
відповідність
із
принципами
державної
регуляторної політики, визначеними у статті 4
Закону
України
«Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».

ПРИСКОРЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

У прикінцевих положеннях Закону України
«Про прискорений перегляд регуляторних
актів, прийнятих органами та посадовими
особами місцевого самоврядування» № 2784-17
визначено, що:
- цей закон набирає чинності з дня його
опублікування (опубліковано Голос України
вiд 11 січня 2011 р. у № 3).
- перебіг строків, установлених цим законом,
починається з дня набрання ним чинності.

ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

1. Усі регуляторні акти, прийняті органами та посадовими
особами місцевого самоврядування на день набрання чинності
цим Законом, підлягають прискореному перегляду в порядку,
встановленому цим Законом, протягом 90 днів.
2. Кожен регуляторний акт, прийнятий органом або посадовою
особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на
відповідність принципам державної регуляторної політики.
3. Органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські
голови зобов'язані забезпечувати участь представників
об'єднань
суб'єктів
господарювання,
роботодавців
та
громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) у
прискореному перегляді регуляторних актів на всіх його етапах,
визначених у статті 4 цього Закону.

РОБОЧІ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИСКОРЕНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Для проведення прискореного перегляду регуляторних актів
та залучення до його проведення громадськості сільськими,
селищними, міськими головами, Київським міським
головою, головою Севастопольської міської ради, головами
районних у містах, районних та обласних рад у п'ятиденний
строк утворюються робочі комісії з питань прискореного
перегляду регуляторних актів (далі - робочі комісії).
Методична допомога з питань проведення прискореного
перегляду регуляторних актів робочим комісіям, органам та
посадовим особам місцевого самоврядування, місцевим
державним адміністраціям та Раді міністрів Автономної
Республіки Крим надається спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань державної
регуляторної політики.

РОБОЧІ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИСКОРЕНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

До складу робочої комісії включаються на паритетних засадах
депутати відповідної ради, посадові особи апарату сільської,
селищної, міської ради, виконавчих органів сільської, селищної,
міської ради, виконавчого апарату районної у місті, районної,
обласної ради, виконавчого комітету районної у місті ради,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади
з
питань
державної
регуляторної
політики,
територіальних органів Антимонопольного комітету України,
Міністерства юстиції України та інших центральних органів
виконавчої влади, а також представники об'єднань суб'єктів
господарювання, роботодавців, громадських організацій
споживачів (об'єднань споживачів), наукових установ та окремі
фахівці (за згодою).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Як потенційні учасники в першу чергу мають розглядатися
найбільші та найактивніші громадські та підприємницькі
об’єднання, представництво яких має бути забезпечене
переважно першими особами таких об’єднань, що можуть
постійно брати участь у засіданнях робочої комісії.
При визначенні кандидатур членів робочої комісії - експертів,
науковців, юристів необхідно враховувати наступні вимоги:
- зазначена категорія членів робочої комісії повинна
залучатися з наукових установ або підприємств, юридичних
фірм, консалтингових, аудиторських компаній тощо;
- досвід практичної діяльності у відповідній сфері;
- досвід участі у громадських заходах: робочих комісіях,
круглих столах, конференціях.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

В якості членів робочої комісії на обласному та
районному рівнях пропонується також залучити представників
територіального органу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва у відповідній області.
Про сформований склад робочих груп, порядок їх
роботи доцільно прийняти рішення керівника регуляторного
органу.
Основною формою роботи робочої комісії є засідання, які
скликаються її керівником
Засідання сформованої робочої комісії пропонується
скликати з обов’язковим повідомленням усіх членів робочої
комісії про дату, час та місце проведення засідання та його
порядок денний. Засідання проводяться в приміщенні
відповідної ради.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Усім членам робочої комісії повинні бути надані
тексти регуляторних актів, які будуть аналізуватися на
черговому засіданні не менш ніж за день до дати проведення
чергового засідання.
Засідання робочої комісії повинен вести її голова або,
у разі його відсутності, секретар. У разі невиконання ними
цієї функції робоча комісія зі свого складу визначає
головуючого на засіданні.
Засідання робочої комісії є повноважним, якщо в
ньому бере участь не менш як половина її загального складу.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Усі рішення на засіданні робочої комісії приймаються
більшістю від загальної кількості членів робочої комісії. У
випадку, якщо кількість членів робочої комісії є парною і за або
проти певного рішення або питання проголосувала половина
членів робочої комісії, голос головуючого на засіданні має
вирішальне значення.
На засіданні робочої комісії ведеться протокол, що
підписується головуючим на засіданні робочої комісії.
При складанні переліку регуляторних актів органу, що
утворив відповідну робочу комісію, керівникові відповідного
органу рекомендується прийняти рішення, згідно з яким усі
структурні підрозділи відповідного органу повинні надати у
семиденний строк на розгляд робочої комісії переліки та, у разі
потреби, тексти прийнятих відповідними структурними
підрозділами регуляторних актів (в паперовому або електронному
вигляді).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При складанні трьох переліків регуляторних актів
(тих, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики і підлягають перегляду шляхом
внесення до них змін; тих, що відповідають принципам
державної регуляторної політики і не потребують
внесення до них змін; тих, що підлягають негайному
скасуванню), відповідні переліки та експертні висновки
до регуляторних актів оформлюються додатками до
протоколів засідань робочої комісії. Відповідні переліки
повинні бути підписані усіма членами робочої комісії.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Член робочої комісії, який бере участь у її
засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні,
в тому числі з рішенням щодо включення або не
включення регуляторного акта до того або іншого
переліку, має право висловити у письмовій формі окрему
думку, яка додається до відповідного протоколу
засідання робочої комісії.
Для організаційного, правового, технічного
забезпечення здійснення належного виконання робочою
групою
своїх
повноважень,
робочій
комісії
рекомендується залучати відповідних спеціалістів,
технічних працівників.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Регуляторним органам пропонується забезпечити
робочу комісію приміщенням, засобами зв’язку,
технікою, а також відповідними спеціалістами та
технічними працівниками, яких робоча комісія
вважатиме за необхідне долучити до своєї роботи.
Робочі комісії повинні дев’яностоденний строк
провести аналіз регуляторних актів відповідних рад. Під
проведення аналізу підпадають всі чинні регуляторні
акти незалежно від того, коли вони були видані. Кожен
регуляторний акт, прийнятий органом або посадовою
особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на
відповідність принципам державної
регуляторної
політики.

ЕТАПИ ПРИСКОРЕНОГО ПЕРЕГЛЯДУ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

1)
складання
загальних
переліків
регуляторних актів, прийнятих органами та
посадовими особами місцевого самоврядування
(далі - загальні переліки регуляторних актів);
2) проведення аналізу регуляторних актів;
3) підготовка пропозицій за результатами
аналізу регуляторних актів;
4) узагальнення результатів прискореного
перегляду регуляторних актів та здійснення
контролю за приведенням регуляторних актів у
відповідність
із
принципами
державної
регуляторної політики.

СКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПЕРЕЛІКІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

1. Уповноважені посадові особи місцевого
самоврядування у семиденний строк подають
робочій
комісії
список
(списки)
усіх
нормативно-правових
актів,
прийнятих
відповідними органами та посадовими особами
місцевого самоврядування, та копії таких актів
на паперових та електронних носіях.
2. Робочі комісії у десятиденний строк
складають загальні переліки регуляторних
актів.

СКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПЕРЕЛІКІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

3. Органи та посадові особи місцевого
самоврядування зобов'язані в будь-який час
протягом строку, встановленого частиною першою
статті
2
цього
Закону,
забезпечувати
безперешкодний доступ членів робочої комісії до
відомостей (баз даних) про акти відповідних органів
та посадових осіб місцевого самоврядування і до
текстів цих актів, крім тих, що містять відомості,
які становлять державну та іншу захищену законом
таємницю, незалежно від того, чи вважають ці
органи та посадові особи місцевого самоврядування
відповідний акт регуляторним.

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

1. Робочі комісії протягом 45 днів на підставі загальних
переліків
регуляторних
актів
проводять
аналіз
регуляторних актів.
2. У ході проведення аналізу регуляторних актів робочі
комісії виявляють регуляторні акти, що не відповідають
принципам державної регуляторної політики, та
визначають спосіб їх приведення у відповідність із
зазначеними принципами.
3. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу
регуляторних
актів
затверджуються
спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань державної регуляторної політики.

ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
1. За результатами аналізу регуляторних актів робочі комісії у
п'ятдесятиденний строк складають та подають сільським, селищним,
міським
головам,
Київському
міському
голові,
голові
Севастопольської міської ради, головам районних у містах, районних,
обласних рад, які утворили відповідні робочі комісії:
1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної
регуляторної політики;
2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам
державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін;
3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам
державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими,
що втратили чинність, або скасування;
4) стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до
переліків, зазначених у пунктах 1-3.

ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Органи
та
посадові
особи
місцевого
самоврядування,
до
повноважень
яких
належить розроблення проектів актів органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, на
основі переліків регуляторних актів та
обґрунтувань, зазначених у частині першій цієї
статті, готують відповідні проекти актів про
внесення змін до відповідних регуляторних
актів, визнання їх такими, що втратили
чинність, або їх скасування.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основною
умовою
проведення
перегляду
регуляторних актів на їх відповідність принципам державної
регуляторної політики є участь громадськості в її здійсненні
та забезпечення робочої комісії з перегляду найповнішою
інформацією щодо кожного регуляторного акта.
Проведення
перегляду
регуляторних
актів
здійснюється з урахуванням основних положень Закону
України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 № 308.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перегляд
регуляторних
актів
здійснюється
на
відповідність таким критеріям:
– відповідність вимогам актів вищої юридичної сили,
а також компетенції відповідного органу;
– економічна доцільність та обґрунтованість
існування регуляторного акта;
–
економічна
ефективність
для
суб’єктів
господарювання, а також прозорість вимог регуляторного
акта.
Робоча комісія з перегляду регуляторних актів може
самостійно визначити певні регуляторні акти, які будуть
підлягати першочерговому перегляду, якщо у її членів наявна
інформація щодо назви такого регуляторного акта та
невідповідності його вищезазначеним критеріям.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відповідність вимогам актів вищої юридичної
сили, а також компетенції відповідного органу
Експертиза на відповідність першому критерію, за
яким аналізується регуляторний акт, повинна полягати у
проведенні аналізу юридичної сили акта(ів), на підставі
якого(их) видавався регуляторний акт.
У разі, якщо акт вищої юридичної сили (або його
окрема норма), на підставі якого був прийнятий
регуляторний акт, втратив чинність, такий регуляторний акт
має бути внесений до Переліку 3.
Регуляторний акт також аналізується на предмет
виявлення норм, які суперечать або не узгоджуються з
нормами актів вищої юридичної сили

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Наступним
аналізується
компетенція
регуляторного органу з видачі цього регуляторного
акта, яка закріплена у відповідних актах законодавства
на сьогоднішній день. Метою такого аналізу є
з’ясування, чи був регуляторний акт прийнятий в межах
повноважень або поза межами наданих відповідному
органу повноважень.
Крім того, необхідно з’ясувати проміжок часу, на
який був виданий регуляторний акт (крім тих, дія яких
не обмежена часом), та співставити строк дії
регуляторного акта, зазначений в ньому, з датою
здійснення аналізу.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На цьому етапі перегляду також з’ясовується
дотримання порядку підготовки регуляторного акта вимогам
Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», а також
наявність
інформації
про
офіційне оприлюднення
регуляторного акта згідно з вимогами статті 12 цього Закону.
Негативна відповідь в процесі проходження одного з
будь-яких етапів аналізу є підставою для внесення
регуляторного акта до Переліку 3. У зв’язку з існуванням
вищенаведеної підстави перегляд на відповідність
регуляторного акта другому та третьому критерію не
проводиться.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Економічна доцільність та обґрунтованість існування
регуляторного акта
Експертиза регуляторного акта на відповідність другому критерію
починається з виявлення наявності аналізу регуляторного впливу
до цього регуляторного акта (крім тих, що розроблялися та були
прийняті після набрання чинності Законом України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»).
Відсутність аналізу регуляторного впливу до регуляторного
акта, який був розроблений і прийнятий після набрання
чинності Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», є підставою для
внесення такого регуляторного акта до Переліку 3.
Наступним етапом є аналіз досягнення регуляторним актом
цілей його прийняття.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На цьому етапі мають бути з’ясовані питання:
· чи розв’язана проблема, яку необхідно було вирішити за
допомогою регуляторного акта? Якщо проблема розв’язана, то
необхідно зазначити, чи може ця проблема знову виникнути,
якщо регуляторний акт буде скасований;
· чи потребує вирішення проблеми внесення змін до
регуляторного акта і яких саме?;
· які вигоди отримує держава/громада від існування
регуляторного акта?;
· чи несуть суб’єкти правовідносин, що регулюються цим
регуляторним актом, витрати від дії цього акта і які саме? До
суб’єктів правовідносин відносяться три загальні категорії:
держава/громада, суб’єкти господарювання, населення;
· чи виникли додаткові проблеми під час існування
регуляторного акта?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для регуляторних актів, до яких був розроблений
аналіз регуляторного впливу, відповіді на ці питання
необхідно співставити з інформацією та даними, наведеними
в аналізі регуляторного впливу.
Згідно з відповідями на ці питання регуляторний акт
може бути відразу віднесений до Переліку 3, після чого аналіз
на відповідність регуляторного акта третьому критерію не
проводиться, або до Переліку 2 з визначенням норм, в які
необхідно внести зміни, та суть пропонованих змін і
доповнень.
При цьому, якщо регуляторний акт, який пропонується
внести до Переліку 2, не буде відповідати третьому критерію,
то він підлягає включенню до Переліку 3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Економічна
ефективність
для
суб’єктів
господарювання,
а
також
прозорість
вимог
регуляторного акта
Аналізу на відповідність третьому критерію
підлягають регуляторні акти, які на цей момент ще не
включені в жодний з трьох переліків або вже включені до
Переліку 2.
Основним підходом у проведені перегляду за
третім критерієм є врахування громадської думки представників суб’єктів господарювання та об’єднань
громадян, включених в робочу комісію з перегляду, та
залучених незалежних експертів (за наявності).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Представники громадськості проводять аналіз
складу та розміру витрат (як грошових, так і часових)
при здійсненні господарської діяльності, які виникають
внаслідок дії цього регуляторного акта (за наявності
таких обґрунтованих витрат).
При цьому, якщо розмір витрат може бути
знівельований внесенням певної зміни до норми цього
акта, то у висновку зазначається необхідність такої
зміни. Якщо зменшення розміру витрат суб’єктів
господарювання за рахунок внесення відповідних змін є
неможливим, то такий регуляторний акт підлягає
внесенню до Переліку 3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Останнім етапом перегляду регуляторного акта є його аналіз на
прозорість норм.
Членами робочої комісії визначаються норми, які є частково або
повністю незрозумілими для виконання суб’єктами господарської
діяльності. Виявленню також підлягають норми, які можна
неоднозначно трактувати в процесі застосування регуляторного акта і
які можуть бути по різному розтлумачені, та потягнути корупційні
діяння з боку посадових осіб.
У разі невідповідності регуляторного акта третьому критерію, він
вноситься до Переліку 3.
Регуляторний акт, який не відповідає третьому критерію, може бути
внесений до Переліку 2, тільки за умови, якщо робочою групою з
перегляду будуть запропоновані зміни та доповнення до такого акта, які
позитивно вплинуть на його економічну ефективність для суб’єктів
господарювання, а також усунуть непрозорість та неоднозначність
трактування норм регуляторного акта.

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

1.

Загальні переліки регуляторних актів, переліки
регуляторних актів та обґрунтування, зазначені в частині
першій статті 7 цього Закону, протягом 55 днів
подаються:
1) сільськими, селищними, міськими головами міст
районного значення - Севастопольській міській державній
адміністрації,
відповідній
районній
державній
адміністрації;
2) міськими головами міст республіканського в Автономній
Республіці Крим, обласного значення, головами районних
у містах (крім міст Києва та Севастополя), районних рад Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідній
обласній державній адміністрації;

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

3) Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих
районними у місті Києві радами, їх органами, посадовими
особами), головами районних у місті Севастополі рад - відповідно
Київській та Севастопольській міській державній адміністрації;
4) головами обласних та Севастопольської міської рад, Київським
міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих Київською
міською радою, її виконавчим органом, Київським міським
головою) - спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.
На
письмову
вимогу
спеціально
уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань державної
регуляторної політики, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, відповідних місцевих державних адміністрацій їм подаються
також тексти регуляторних актів, зазначених у переліках, на
паперових та електронних носіях.

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань державної регуляторної політики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні
адміністрації протягом 75 днів:
1) аналізують інформацію, що міститься в поданих переліках
регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них;
2) проводять у разі потреби повторну експертизу регуляторних актів
на відповідність принципам державної регуляторної політики;
3) перевіряють обґрунтованість включення регуляторних актів до
відповідних переліків;
4) на основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків
та обґрунтувань, зазначених у частині першій статті 7 Закону,
виявляють регуляторні акти, які не були предметом прискореного
перегляду.

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань державної регуляторної політики, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві
державні адміністрації у разі необґрунтованого включення
регуляторних актів до відповідних переліків або виявлення
регуляторних актів, які не були предметом прискореного
перегляду, подають протягом 80 днів органам та
посадовим особам місцевого самоврядування, які їх
прийняли, пропозиції щодо внесення до них змін, визнання
їх такими, що втратили чинність, або їх скасування.

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

4. Протягом 90 днів органи та посадові особи місцевого
самоврядування, зазначені у частині першій цієї статті,
подають спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади з питань державної регуляторної
політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідним місцевим державним адміністраціям копії
актів про внесення змін, про визнання їх такими, що
втратили чинність, або їх скасування за результатами
прискореного перегляду регуляторних актів.

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

У разі якщо протягом 90 днів не будуть визнані такими, що втратили
чинність, або скасовані регуляторні акти, які були включені до
переліків регуляторних актів, що не відповідають принципам
державної регуляторної політики та потребують визнання їх
такими, що втратили чинність, або їх скасування, та регуляторні
акти, щодо яких спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві
державні адміністрації у строк та в порядку, встановлені частиною
третьою цієї статті, подали пропозиції щодо визнання цих актів
такими, що втратили чинність, або їх скасування, спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації
звертаються до адміністративного суду з відповідним позовом.

Узагальнення результатів прискореного перегляду регуляторних актів та
здійснення контролю за приведенням регуляторних актів у відповідність із
принципами державної регуляторної політики

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідні
місцеві
державні
адміністрації
протягом 120 днів подають спеціально
уповноваженому центральному органу виконавчої
влади з питань державної регуляторної політики за
встановленою ним формою зведену інформацію
про
результати
прискореного
перегляду
регуляторних актів.

Початок прискореного перегляду регуляторних актів
11.01.2011
Створення в ОМС робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів
(до 15.01.2011)
Уповноважені посадові особи ОМС подають до робочих комісій список усіх нормативноправових актів (до 17.01.2011)

0 днів

5 днів

7 днів

Робочі комісії складають загальні переліки регуляторних актів
(до 20.01.2011)

10 днів

Робочі комісії проводять аналіз регуляторних актів
(до 24.02.2011)

45 днів

Робочі комісії складають 3 переліки регуляторних актів та стисле обґрунтування до них і
передають їх відповідним ОМС
(до 01.03.2011)
ОМС розробляють проекти актів про внесення змін або про скасування регуляторних
актів з 2 та 3 переліків
(до 01.03.2011)

50 днів

ОМС передають загальні переліки та 3 переліки за результатами прискореного перегляду
до місцевих державних адміністрацій або до СУО (на його письмову вимогу)
(до 06.03.2011)

55 днів

СУО та відповідні місцеві державні адміністрації аналізують подану інформацію,
проводять повторну експертизу, перевіряють обґрунтованість внесення до переліків
(до 26.03.2011)

75 днів

СУО та відповідні місцеві державні адміністрації надають пропозиції до переліків (до
31.03.2011)
ОМС подають копії актів про внесення змін, втрату чинності або скасування, в іншому
випадку СУО та відповідні місцеві державні адміністрації подають до суду (до
10.04.2011)
Місцеві державні адміністрації подають СУО зведену інформацію про результати
прискореного перегляду регуляторних актів (до 10.05.2011)

80 днів

90 днів

120 днів
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