ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ»
23-24 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

1-й ДЕНЬ

09:30 – 10:00

10:00 – 10:40

10:40 – 11:20

Реєстрація учасників тренінгу

ПРИВІТАННЯ
Олександр Потімков - Перший заступник голови Держпідприємництва
Валентина Данішевська - директор Центру комерційного права
ВСТУП
 Виступ організаторів
 Вступ до семінару. Цілі та завдання.
 Принципи та правила роботи на семінарі
 Знайомство. Очікування від семінару
Блок 1. Сутність, поняття та принципи державної регуляторної
політики
 Сутність, поняття та принципи державної регуляторної політики.
Олександр Потімков - Перший заступник голови
Держпідприємництва
 Обов'язкові документи в рамках регуляторної політики. Вимоги
до оприлюднення документів.
 АРВ як інструмент державної регуляторної політики.
Олексій Андреєв - заступник Голови ДКЕЦПРП
 Місце АРВ серед інших інструментів державної регуляторної
політики.
Олексій Андреєв - заступник Голови ДКЕЦПРП
Юрій Юрченко– консультант Центру комерційного права
Вправа: дати власне визначення кожному з 6 принципів державної
регуляторної політики

11:20 – 11:35

11:35 – 12:20

12:20 – 13:30

Перерва на каву
Блок 2. Завдання регуляторного органу щодо забезпечення
регуляторної діяльності
Олег Мірошніченко– директор департаменту державної регуляторної
політики Держпідприємництва
 Завдання регуляторного органу щодо забезпечення регуляторної
діяльності.
 Функції підрозділу, який забезпечує здійснення державної
регуляторної політики у регуляторному органі.
 Стан справ з виконанням принципів державної регуляторної
політики щодо АРВ.
Блок 3. Огляд основних документів з державної регуляторної
політики
Олексій Андреєв - заступник Голови ДКЕЦПРП
Сергій Юргелевич– консультант Центру комерційного права
Вправа: З переліку нормативно-правових актів виявити регуляторні акти
та закріпити навички визначення ознак регуляторного акту.
 Формальні вимоги до процесу підготовки регуляторного акту.
 Вимоги щодо оприлюднення процесу підготовки регуляторного
акту.
Вправа: Підготувати текст Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій від
громадськості

13:45 -14:45

Перерва на обід

14:45 – 16:00

Блок 4. Взаємодія органів влади з громадськістю
Олексій Андреєв - заступник Голови ДКЕЦПРП
Юрій Юрченко – консультант Центру комерційного права
Сергій Юргелевич – консультант Центру комерційного права
Вправа: Мозковий штурм з презентацією результатів роботи у групах
“Навіщо владі співпрацювати із громадськістю?”
“Що заважає ефективній співпраці між владою та громадськістю?”
 Проведення консультацій - невід'ємна частина процесу підготовки
регуляторного акту.
 Сучасний стан та потреба удосконалення механізмів взаємодії
 Специфіка підготовки регуляторних документів в Кабінеті
Міністрів України.
Вправа: Складання організаційного плану проведення консультацій.
Врахування/неврахування
пропозицій
громадян
та
суб’єктів
господарювання до змісту АРВ, пропозиції – приймати чи не приймати –
та що робити далі – чи оприлюднити новий АРВ?

16:00 – 16:15

Перерва на каву

16:15 – 17:00

Блок 5. Застосування в АРВ оцінки впливу на навколишнє
середовище.
Інна Яреськовська - юрисконсульт ВГО «Жива планета», Голова
Комітету з природних ресурсів, природоохоронного та екологічного
права Асоціації правників України
 Оцінка впливу на навколишнє середовище.

2-й ДЕНЬ
10:00 – 11:10

Підсумки 1-го дня
Блок 6. Аналіз регуляторного впливу: структура та формальні
вимоги.
Олексій Андреєв - заступник Голови ДКЕЦПРП
Максим Здоров – керівник управління, Держпідприємництво
 Підготовка та проведення АРВ.
 Структура та основні змістовні елементи АРВ.
 Альтернативи державного втручання.
Дискусія: Альтернативи державного втручання.
Вправа: Аналіз дотримання законодавства щодо форми та змісту АРВ (на
основі перегляду сайтів органів влади, власного досвіду). Знайти у
реальному АРВ відображення / відсутність / невідповідність принципів
державної регуляторної політики.

11:10 – 12:20

Блок 7. Етапи аналізу проблем
Олексій Літвінов - Голова ДКЕЦПРП
Сергій Кашанський – заступник директора департаменту, керівник
управління, Держпідприємництво
 Методи аналізу проблеми
 Визначення та аналіз проблеми
 Структурування проблеми: метод “дерево-проблем” та “дереворішень”
 Визначення та порівняння альтернатив
 Критерії оцінювання альтернатив
 Аналіз зацікавлених сторін та ризиків
Вправа: мозковий штурм щодо уточнення формулювання проблеми та
визначення цілі

12:20 – 13:00

Перерва на обід

13:00 – 14:20

Блок 8. Аналіз вигод та витрат
Олексій Літвінов - Голова ДКЕЦПРП
Сергій Кашанський – заступник директора департаменту, керівник
управління, Держпідприємництво
Вправа: Визначення сфер впливу регулювання.
 Загальні правила та схеми здійснення аналізу вигод та витрат.
 Розрахунки значень розміру вигод та витрат, аналіз результатів.

14:20 – 15:40

Вправа: Визначення основних видів вигод та витрат для різних сфер
впливу.
Блок 9. Відстеження результативності регуляторного акта
Олексій Літвінов - Голова ДКЕЦПРП

Світлана Рожковська – керівник відділу, Держпідприємництво
 Процес відстеження результативності регуляторних актів.
 Взаємозв’язок АРВ із заходами з відстеження результативності
регуляторного акта.
 Методи збирання інформації. Підготовка звіту про відстеження
результативності регуляторних актів.
 Аналіз звіту про відстеження результативності регуляторного
акту.
Вправа: Уточнення цілей, показників результативності та джерел їх
отримання.
15:40 – 16:00

Перерва на каву

16:00 – 16:45

Блок 10. Можливі наслідки судового оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів влади у процесі розробки та прийняття
регуляторних актів
Олексій Андреєв – заступник Голови ДКЕЦПРП
Сергій Юргелевич – консультант Центру комерційного права
 Типові порушення в процесі регуляторної діяльності органів влади
 Особливості адміністративного судочинства
 Судове забезпечення захисту інтересів громадян

16:45 – 17:00

Підведення підсумків тренінгу
Зворотній зв’язок / Заповнення оцінювальної анкети

