Інформація щодо здійснення Мінрегіоном державної регуляторної
діяльності у І півріччі 2016 року
Регуляторна діяльність Мінрегіону протягом І півріччя 2016 року
здійснювалась згідно із Планом діяльності Мінрегіону з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік, затвердженим наказом Міністерства
від 15.12.2015 № 319, оприлюдненим на офіційному веб-сайті Міністерства у
категорії «План діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних
актів» рубрики «Регуляторна політика».
План містить 104 пункти, хоча на дату його затвердження мав лише 72.
Вказане свідчить, що Мінрегіон протягом І півріччя дотримувався принципу
передбачуваності регуляторної діяльності. Зокрема, було видано 7 наказів
Міністерства про внесення змін та доповнень до Плану, які в установленому
порядку оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Міністерства.
Серед запланованих до розроблення регуляторних актів: 19 проектів
Законів, 33 актів Кабінету Міністрів України та 52 наказів Міністерства.
Так, у 2016 році набрали чинності 15 регуляторних актів (розроблення 5
з яких було заплановано у 2015 році, а саме: 5 постанов Кабінету Міністрів
України), із запланованого на 2016 рік прийнято 1 постанову Кабінету
Міністрів України та 9 наказів Міністерства (за аналогічний період 2015 року
було прийнято 14 регуляторних акти). Інші проекти регуляторних актів
знаходяться на різних стадіях підготовки, зокрема, погоджуються із
центральними органами виконавчої влади.
У Мінрегіоні протягом звітного періоду продовжено роботу щодо
перегляду прийнятих регуляторних актів з метою приведення їх у
відповідність до Конституції та законів України, інших нормативно-правових
актів. Комісією з перегляду нормативно-правових та інших актів, яка утворена
та працює з 2011 року, відповідно до затвердженого Плану перегляду
нормативно-правових та інших актів Мінрегіону, які потребують приведення
у відповідність до вимог чинного законодавства України, у І півріччі
2016 року було переглянуто 7 регуляторних актів (у І півріччі 2015 року було
переглянуто 34 регуляторних акти).
З переглянутих актів дію 4 (76%) визнано ефективною, а стосовно 3
(24%) прийнято рішення внести відповідні зміни.
У звітному періоді у Міністерстві також поліпшилася робота щодо
здійснення відстеження результативності регуляторних актів.
Наказом Мінрегіону від 25.01.2016 № 9 затверджено План-графік
здійснення у 2016 році заходів з відстеження результативності регуляторних
актів Мінрегіону, яким передбачено протягом 2016 року провести відстеження
138 регуляторних актів (на 30% більше кількості здійснених у 2015 році (у
2015 році проведене відстеження результативності 106 регуляторних актів).
Слід зауважити, що копії звітів про відстеження регулярних актів
направляються до ДРС та звіти в установленому порядку оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Міністерства.
Інформація щодо здійснення Міністерством регуляторної діяльності
оприлюднюється на офіційному веб-сайті МІнрегіону.
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Питання здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів Мінрегіону розглядається на нарадах та знаходиться на
постійному контролі у керівництва Міністерства.
З урахуванням наведеного вбачається, що у І півріччі 2016 року
Мінрегіоном на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Департамент нормативно-правового регулювання

