Інформація
щодо здійснення Мінрегіоном державної регуляторної
діяльності у 2016 році
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» Мінрегіоном у 2016 році, як і у попередні роки,
вживались заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу
регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки проектів
регуляторних актів.
Протягом 2016 року Міністерством приділялась увага проведенню ефективної
державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання
будівельної діяльності, житлово-комунального господарства, енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива й недопущенню
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів,
спрощенню дозвільних процедур у будівництві, житлово-комунальному
господарстві.
Регуляторна діяльність Мінрегіону протягом 2016 року здійснювалась згідно із
Планом діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
(далі – План), затвердженим наказом Міністерства від 15 грудня 2015 року № 319,
оприлюдненим на офіційному веб-сайті Міністерства у категорії «План діяльності
Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів» рубрики «Регуляторна
політика».
На дату затвердження План мав 72 пункти та протягом року було видано
12 наказів Міністерства про внесення змін та доповнень до Плану, які в
установленому порядку оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Міністерства.
Вказане свідчить, що Мінрегіон дотримувався принципу передбачуваності
регуляторної діяльності.
У звітному періоді заплановано до розроблення 116 регуляторних актів, з них:
24 проектів Законів, 38 проектів актів Кабінету Міністрів України та 54 проектів
наказів Міністерства.
Із запланованого на 2016 рік прийнято: 1 закон України, 14 актів Кабінету
Міністрів України та 14 наказів Міністерства, усього 29 регуляторних актів.
Інші проекти регуляторних актів перебувають, зокрема, у Верховній Раді
України зареєстровано 5 проектів регуляторних актів; на розгляд Кабінету Міністрів
України надіслано 13 проектів регуляторних актів; в центральних органах
виконавчої влади, надіслані на погодження та проведення правової експертизи,
знаходяться 19 проектів регуляторних актів, 1 акт - не є регуляторним, 31
знаходяться в Міністерстві на різних стадіях розроблення.
Також слід зазначити, інформація стосовно 17 проектів регуляторних актів у
Міністерства відсутня, оскільки Мінрегіон відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2016 року № 482 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» позбавлено повноважень щодо формування
та реалізації державної політики у сфері топографічно-геодезичної і картографічної
діяльності, земельних відносин, землеустрою, охорони земель,.
Серед прийнятих регуляторних актів:
Закон України від 03.11.2016 № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії»;
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постанови
Кабінету
Міністрів України:
від 24.02.2016 № 109 «Про затвердження порядку зберігання протоколів зборів
співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення
прийняті такими зборами»;
від 24.02.2016 № 107 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з користування громадськими вбиральнями у населених пунктах»;
від 24.02.2016 № 120 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29.04.2004 № 576»;
від 02.03.2016 № 138 «Про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено
спеціальні обов'язки»;
від 21.03.2016 № 205 «Деякі питання ведення Державного земельного
кадастру»;
від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V
категорії складності»;
від 20.04.2016 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу
багатоквартирних будинків»;
від 14.09.2016 № 636 «Про внесення змін до пункту 6 Порядку здійснення
контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення»;
від 14.09.2016 № 637 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету міністрів України від 28.09.2001 №1282»;
від 11.10.2016 № 706 «Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що
надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, на якого
покладено спеціальні обов’язки»;
від 26.10.2016 № 892 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України»;
від 07.12.2016 № 911 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України»;
від 28.12.2016 № 1022 «Про затвердження Порядку визначення граничного
розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат
на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії
населенню»;
від 28.12.2016 № 1024 «Про внесенні змін до Правил користування
приміщеннями житлових будинків і гуртожитків»;
накази Мінрегіону:
від 30.12.2015 № 337 «Про затвердження форм адміністративної звітності з
кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкції
щодо їх заповнення», зареєстрований в Мін’юсті 26.01.2016 за № 133/28263;
від 28.01.2016 № 11 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та
інженерів-геодезистів», зареєстрований в Мін’юсті 19.02.2016 за № 265/28395;
від 18.02.2016 № 27 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації
когенераційної установки», зареєстрований в Мін’юсті 12.03.2016 за № 376/28506;
від 01.03.2016 № 46 «Про затвердження форми витягу з Державного реєстру
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок», зареєстрований в
Мін’юсті 22.03.2016 за № 423/28553;
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від 12.03.2016 № 58 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 15 травня 2015 року № 240», зареєстрований в Мін’юсті 28.03.2016 за
№ 462/28592;
від 05.04.2016 № 83/411/625 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України від 15 червня 2001 року № 97/298/124»,
зареєстрований в Мін’юсті 25.04.2016 за № 627/28757;
від 07.04.2016 № 85 «Про затвердження індексів до балансової вартості
об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2016 року», зареєстрований в Мін’юсті
07.04.2016 за № 628/28758;
від 08.04.2016 № 87 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства
з
питань
житлово-комунального
господарства
України
від 16 листопада 2009 року № 358», зареєстрований в Мін’юсті 10.05.2016 за
№ 701/28831;
від 22.04.2016 № 97 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Мінрегіону», зареєстрований в Мін’юсті 17.05.2016 за № 736/28866;
від 17.05.2016 № 128 «Про затвердження змін до Методики проведення
державної експертизи землевпорядної документації», зареєстрований в Мін’юсті
03.06.2016 за № 808/28938;
від 27.05.2016 № 132 «Про затвердження Порядку функціонування електронної
системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV
і V категорії складності», зареєстрований в Мін’юсті 09.06.2016 за № 837/28967;
від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку», зареєстрований в Мін’юсті
24.06.2016 за № 893/29023;
від 30.06.2016 № 188 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня
2009 року № 47», зареєстрований в Мін’юсті 19.07.2016 за № 983/29113;
від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначені вартості
будівництва об’єктів», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.2015 за № 1469/29599.
Слід зауважити, що наказом Міністерства від 15 грудня 2016 року
№ 328 затверджено План діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства. У разі
планування проектів регуляторних актів не внесених до вказаного вище наказу буде
забезпечено розроблення та прийняття наказів Міністерства
про внесення
відповідних змін Плану діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік.
При підготовці проектів регуляторних актів у Мінрегіоні завжди здійснюється
аналіз регуляторного впливу згідно із вимогами Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики
проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
З метою отримання та врахування зауважень і пропозицій проекти
регуляторних актів Мінрегіону, аналізи регуляторного впливу до них в
обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства у
рубриці «Регуляторна політика».
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Усі прийняті регуляторні акти Мінрегіону в установленому порядку
погоджені з Державною регуляторною службою України.
Мінрегіон взаємодіє у процесі регуляторної діяльності з суб'єктами
господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами та консультативнодорадчими органами.
Під час підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з
відстеження їх результативності Міністерством опрацьовуються одержані
зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
У звітному періоді у Міністерстві також проводилася робота щодо здійснення
відстеження результативності регуляторних актів.
Відповідно до наказу Мінрегіону від 25 січня 2016 року № 9, яким затверджено
План-графік здійснення у 2016 році заходів з відстеження результативності
регуляторних актів Мінрегіону, протягом звітного періоду проведено відстеження
119 регуляторних актів.
Відстеження результативності дії 19 регуляторних актів Мінрегіоном не
проводилось, оскільки Міністерство постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 року № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» позбавлено повноважень щодо формування та реалізації
державної політики у сфері топографічно-геодезичної і картографічної діяльності,
земельних відносин, землеустрою, охорони земель.
Слід зауважити, що копії звітів про відстеження регуляторних актів
направляються до Державної регуляторної служби України та в установленому
порядку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства.
Також інформуємо, що наказом Міністерства від 12.01.2017 № 3 затверджено
План-графік здійснення у 2017 році заходів з відстеження результативності
регуляторних актів Мінрегіону.
Для належного здійснення відстеження результативності регуляторних актів в
структурних підрозділах Міністерства ведуться картки стосовно кожного
регуляторного акта щодо здійснення заходів з відстеження.
Крім того, папка «Регуляторна діяльність», яка створена на диску внутрішнього
загального доступу Міністерства, постійно оновлюється зразками документів, що
необхідні для належного здійснення регуляторної діяльності в Міністерстві. Так, до
вказаної папки включено блок-схему «Підготовка проекту регуляторного акта».
Інформація щодо здійснення Міністерством регуляторної діяльності
оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.
З урахуванням наведеного у 2016 році Мінрегіоном на належному рівні
виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», діяльність Міністерства спрямована на подальшу
дерегуляцію господарської діяльності, зменшення рівня державного регулювання у
сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального
господарства.
Юридичний департамент

