Інформація щодо здійснення Мінрегіоном державної регуляторної
діяльності у І півріччі 2017 року
У відповідності до вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Мінрегіоном
у І півріччі 2017 року, як і у попередні роки вживались заходи щодо
забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та
дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів.
Протягом І півріччя 2017 року Міністерством приділялась увага
проведенню ефективної державної регуляторної політики, вдосконаленню
правового регулювання будівельної діяльності, житлово-комунального
господарства недопущенню прийняття економічно недоцільних та
неефективних регуляторних актів, спрощенню дозвільних процедур у
будівництві, житлово-комунальному господарстві.
Регуляторна діяльність Мінрегіону протягом І півріччя 2017 року
здійснювалась згідно із Планом діяльності Мінрегіону з підготовки проектів
регуляторних актів на 2017 рік, затвердженим наказом Міністерства
від 15.12.2016 № 328, оприлюдненим на офіційному веб-сайті Міністерства у
категорії «План діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних
актів» рубрики «Регуляторна політика».
План містить 90 пунктів, хоча на дату його затвердження мав лише 54.
Вказане свідчить, що Мінрегіон протягом І півріччя дотримувався принципу
передбачуваності регуляторної діяльності. Зокрема, було видано 12 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, за звітній період прийнято 39 регуляторних актів (розроблення 14 з
яких було заплановано у 2016 році, а саме: 1 Закон, 11 актів Кабінету
Міністрів України, 2 накази Міністерства; розроблення 1 Закону було
заплановано у 2014 році), із запланованого на 2017 рік прийнято 12 актів
Кабінету Міністрів України та 12 наказів Міністерства.
У І кварталі прийнято такі регуляторні акти:
Закони України:
від 13.04.2017 № 2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності»;
від 18.05.2017 № 2024-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про
питну воду та питне водопостачання»;
постанови Кабінету Міністрів України:
від 21.02.2017 № 93 «Про затвердження порядку ведення та
користування реєстром підприємств, що беруть участь у процедурі
врегулювання заборгованості»;
від 16.03.2017 № 156 «Про внесення змін до Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення»;
від 29.03.2017 № 221 «Про затвердження Типового договору про
реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію»;
від 29.03.2017 № 222 «Про затвердження Типового договору про
реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ»;

2

від 12.04.2017 № 257 «Про затвердження Порядку проведення
обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»;
від 12.04.2017 № 258 «Про внесення змін до Порядку формування
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій»;
від 26.04.2017 № 282 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»;
від 24.05.2017 № 359 «Про затвердження Технічного регламенту
енергетичного маркування телевізорів»;
від 24.05.2017 № 360 «Про затвердження Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових кондиціонерів повітря»;
від 24.05.2017 № 364 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201»;
від 31.05.2017 № 380 «Про затвердження Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин»;
від 31.05.2017 № 381 «Про затвердження Технічного регламенту
енергетичного маркування пилососів»;
від 07.06.2017 № 399 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері
містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) органами державного архітектурнобудівельного контролю»;
від 07.06.2017 № 401 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.03.2016 № 256»;
від 07.06.2017 № 403 «Про внесення змін до Порядку затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи»;
від 07.06.2017 № 404 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466»;
від 07.06.2017 № 406 «Про затвердження Переліку будівельних робіт,
які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після
закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію»;
від 07.06.2017 № 407 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України»;
від 07.06.2017 № 409 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461»;
від 14.06.2017 № 420 «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку
переведення дачних і садових будинків, що відповідають будівельним
нормам, у жилі будинки»;
розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 26.04.2017 «Про затвердження Плану заходів із впровадження
систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»;
від 31.05.2017 № 374 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523»;
накази Міністерства:
від 21.12.2016 № 331 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планової (позапланової) за
додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження
господарської діяльності будівництва об’єктів IV і V категорій складності»,
зареєстрований в Мін’юсті 18.01.2017 за № 73/29941;
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від 30.01.2017 № 12 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку
реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності»,
зареєстрований в Мін’юсті 22.02.2017 за № 250/30118;
від 20.02.2017 № 33 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначені вартості
будівництва об’єктів», зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 273/30141;
від 01.03.2017 № 44 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 03 квітня 1998 року № 69», зареєстрований в Мін’юсті 20.03.2017 за
№ 377/30245;
від 21.03.2017 № 56 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 11 листопада № 286», зареєстрований в Мін’юсті
06.04.2017 за № 454/30322;
від 15.02.2017 № 53 «Про затвердження Типового положення про
територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в
тарифах», зареєстрований в Мін’юсті 13.04.2017 за № 496/30364;
від 23.03.2017 № 57 «Про затвердження Порядку розроблення,
погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів»,
зареєстрований в Мін’юсті 14.04.2017 за № 505/30373;
від 03.04.2017 № 67 «Про внесення змін до Типового статуту об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку», зареєстрований в Мін’юсті
20.04.2017 за № 522/30390;
від 11.05.2017 № 106 «Про затвердження індексів балансової вартості
об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року», зареєстрований в
Мін’юсті 30.05.2017 за № 676/30545;
від 29.05.2017 № 133 «Про внесення змін до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 15.05.2012 № 240 та у його додатки», зареєстрований в Мін’юсті
09.06.2017 за № 707/30575;
від 30.05.2017 № 134 «Про затвердження Змін до Порядку
функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у
будівництві», зареєстрований в Мін’юсті 09.06.2017 за № 708/30576;
від 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру
містобудівних умов та обмежень», зареєстрований в Мін’юсті 09.06.2017 за
№ 714/30582;
від 19.05.2017 № 125 «Про затвердження Змін до Порядку розроблення
проектної документації на будівництво об`єктів», зареєстрований в Мін’юсті
09.06.2017 за № 717/30585;
від 16.06.2017 № 151 «Про затвердження змін до Порядку проведення
ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»,
зареєстрований в Мін’юсті 16.06.2017 за № 817/30685.
Решта проектів регуляторних актів знаходяться на різних стадіях
підготовки, зокрема, подані на розгляд Уряду, перебувають на погодженні
центральними органами виконавчої влади та проведенні правової експертизи
Мін’юстом.
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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 11.03.2004 № 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».
Усі прийняті регуляторні акти Мінрегіону в установленому порядку
погоджені з Державною регуляторною службою України (далі - ДРС).
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 поліпшилася робота щодо
здійснення відстеження результативності регуляторних актів.
Наказом Мінрегіону від 12.01.2017 № 3 затверджено План-графік
здійснення у 2017 році заходів з відстеження результативності регуляторних
актів Мінрегіону, яким передбачено протягом 2017 року провести відстеження
117 регуляторних актів.
Протягом звітного періоду відстежено 51 регуляторний акт.
За видами відстежень, які здійснені у І півріччі 2017 році: 13 – базових,
15 – повторних, 23 – періодичних.
Слід зауважити, що копії звітів про відстеження регулярних актів
направляються до ДРС та звіти в установленому порядку оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Міністерства.
Для належного здійснення відстеження результативності регуляторних
актів в структурних підрозділах Міністерства ведуться картки стосовно
кожного регуляторного акта щодо здійснення заходів з відстеження.
Інформація щодо здійснення Міністерством регуляторної діяльності
оприлюднюється на офіційному веб-сайті МІнрегіону.
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 2017 року
Мінрегіоном на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

