Реалізація райдержадміністрацією державної регуляторної політики в
сфері господарської діяльності в 2013 році
Інформація про здійснення регуляторної політики в сфері господарської
діяльності Приморською районною державною адміністрацією протягом 2013
року підготовлена відповідно до ст. 5,14 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від
06.05.2004 №50 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки
органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної
регуляторної політики».
Одним з пріоритетних напрямків діяльності Приморської районної державної
адміністрації є проведення єдиної державної політики у сфері підприємництва,
яка відповідає інтересам держави і не перешкоджає реалізації права громадян на
підприємницьку діяльність. В цих питаннях райдержадміністрація керується
Законом України від 11.09.2003 року № 1160-IV «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розпорядженням
голови райдержадміністрації від 07.05.2013 року № 202 «Про моніторинг
реалізації державної регуляторної політики в Приморському районі Запорізької
області».
Основні завдання, на яких концентрувалася робота райдержадміністрації в
даному напрямку, протягом 2013 року, були спрямовані на:
- встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної
діяльності;
- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної
політики;
- забезпечення планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних
актів;
- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу;
- забезпечення погодження проектів регуляторних актів з Державною службою
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;
- проведення моніторингу результативності регуляторних актів;
- запровадження ефективних форм моніторингу виконання основних засад
чинного законодавства з питань державної регуляторної політики.
Відповідно до статті 7 Закону та з метою реалізації принципу послідовності та
передбачуваності регуляторної діяльності, Приморською райдержадміністрацією
розробка регуляторних актів здійснювалась згідно затвердженого головою
райдержадміністрації 22.04.2013 року плану діяльності Приморської
райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік (зі
змінами), який був оприлюднений в газеті «Приморський степ» від 25.04.2013
№17.
З метою забезпечення принципу ефективності регуляторної діяльності та
відповідно до вимог статті 10 Закону, головою райдержадміністрації
затверджений план – графік заходів з відстеження результативності регуляторних
актів на 2013 рік, який оприлюднений в газеті «Приморський степ» від 31.01.2013
№5.

В січні 2013 року на засіданні районної Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва розглянуто питання щодо результатів здійснення
державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності за 2012 рік. В
квітні та травні 2013 року розглянуто проекти регуляторних актів розпорядження
«Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства
(організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
території Приморського району” та «Про умови проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які не
виходять за межі Приморського району».
Протягом 2013 року було продовжено моніторинг реалізації державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності сільськими, селищними,
районними та міськими (міст районного значення) радами та щодо участі
громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, які приймались ними.
Результати аналізу моніторингу свідчать про позитивну тенденцію щодо
впровадження та реалізації державної регуляторної політики органами місцевого
самоврядування, але деякі порушують статтю 38 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо
заслуховування радами звітів про здійснення державної регуляторної політики.
За результатами опрацювання прийнято регуляторний акт - розпорядження
голови Приморської райдержадміністрації від 05.12.2013 № 489 «Про
затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації)
для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення
автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
Приморського району” (зареєстровано в юстиції від 16.12.2013 № 9/278).
Протягом листопада - грудня 2013 р. в управліннях та відділах
райдержадміністрації,
органах місцевого самоврядування
проводилося
опрацювання питання планування діяльності з прийняття регуляторних актів у
сфері господарської діяльності на 2014 рік.
За результатами опрацювання головою райдержадміністрації 12 грудня 2013
року
затверджений План діяльності Приморської райдержадміністрації з
підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, який розміщено на веб-сайті
райдержадміністрації в розділі „Регуляторна політика».
Скарг від фізичних та юридичних осіб щодо обмеження або регулювання їх
господарської діяльності до райдержадміністрації не надходило.
За підсумками проведеної роботи можливо відмітити, що стан реалізації
державної регуляторної політики в 2013 році в Приморському районі
задовільний.
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