Інформація
щодо здійснення Мінрегіоном державної регуляторної
діяльності у 2017 році
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» Мінрегіоном у 2017 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 2017 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, житловокомунальному господарстві.
Регуляторна діяльність Мінрегіону протягом 2017 року здійснювалась
згідно із Планом діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів
на 2017 рік (далі – План), затвердженим наказом Міністерства
від 15 грудня 2016 року № 328, оприлюдненим на офіційному веб-сайті
Міністерства у категорії «План діяльності Мінрегіону з підготовки проектів
регуляторних актів» рубрики «Регуляторна політика».
На дату затвердження План мав 53 пункти та протягом року було видано 16
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 113 регуляторних актів, з
них: 15 проектів Законів, 1 проект Указу Президента України, 50 проектів актів
Кабінету Міністрів України та 47 проектів наказів Міністерства.
Із запланованого на 2017 рік прийнято: 1 Указ Президента України,
18 актів Кабінету Міністрів України та 11 наказів Міністерства, усього
30 регуляторних актів.
Інші проекти регуляторних актів перебувають, зокрема, у Верховній Раді
України зареєстровано 2 проекти регуляторних актів; на розгляд Кабінету
Міністрів України надіслано 7 проектів регуляторних актів; у центральних
органах виконавчої влади, надіслані на погодження та проведення правової
експертизи, знаходяться 21 проект регуляторних актів, 14 актів відповідно до
наданих роз’яснень Державної регуляторної служби України - не є
регуляторними, 39 знаходяться в Міністерстві на різних стадіях розроблення.
Також прийнято 13 регуляторних актів із запланованих на 2016 рік.
Серед прийнятих регуляторних актів у 2017 році, зокрема:
постанови Кабінету Міністрів України:
від 29.03.2017 № 222 «Про затвердження Типового договору про
реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ»;
від 26.04.2017 № 282 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»;
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 архітектурно-будівельного контролю»;
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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 Порядку здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю»;
від 14.06.2017 № 420 «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку
переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним
будівельним нормам, у жилі будинки»;
від 18.08.2017 № 632 «Про внесення змін до Положення про базову
організацію з науково-технічної діяльності у будівництві»;
від 04.10.2017 № 753 «Про внесення змін до Правил підтвердження
придатності нових будівельних виробів для застосування»;
накази Мінрегіону:
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 № 676/30544;
від 16.06.2017 № 151 «Про затвердження Змін до Порядку проведення
ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», зареєстрований
в Мін'юсті 05.07.2017 за № 817/30685;
від 19.07.2017 № 175 «Про затвердження Положення про функціональну
підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального
господарства єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрований в
Мін'юсті 09.08.2017 за № 972/30840;
від 06.11.2017 № 289 «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для
проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»,
зареєстрований в Мін'юсті 27.11.2017 за № 1437/31305;
від 08.11.2017 № 296 «Про затвердження Правил утримання технічних
засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених
пунктів», зареєстрований в Мін'юсті 30.11.2017 за № 1456/31324.
Слід зауважити, що наказом Міністерства від 15 грудня 2017 року
№ 326 затверджено План діяльності Мінрегіону з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 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 2018 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 відповідно до 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.
Мінрегіон взаємодіє у процесі регуляторної діяльності з суб'єктами
господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами та консультативнодорадчими органами.
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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 2017 року № 3, яким
затверджено План-графік здійснення у 2018 році заходів з відстеження
результативності регуляторних актів Мінрегіону, протягом звітного періоду
проведено відстеження 112 регуляторних актів.
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 31.01.2018 № 21
затверджено План-графік здійснення у 2018 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 2017 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 житловокомунального господарства.

