УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
об’єднаної територіальної громади
Коломийського району Івано-Франківської області
сьоме демократичне скликання
(десята сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2017 року
с. Нижній Вербіж
№577-X/2017
Про заслуховування щорічного звіту
про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами сільської ради у 2017 році
На виконання статті 38 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 26 Регламенту
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади, відповідно
до п.7 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади
В И Р І Ш И Л А:
1.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими

органами сільської ради, що додається, взяти до відома.
2. Завідувачу сектору з юридичних питань забезпечити оприлюднення
звіту на офіційному сайті сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення на на заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Олексюк О.Й.

Сільський голова ОТГ

Я. М’якущак

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії
від 24 грудня 2017 року
№577-X/2017
Звіт
про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами сільської ради у 2017 році
На виконання положень Закону України
«Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2017 року
реалізація державної регуляторної політики в об’єднаній громаді проводилась у
таких напрямках:
 планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 підготовка проектів регуляторних актів в порядку, встановленому
чинним законодавством України;
 оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення
регуляторної політики;
 погодження проектів регуляторних актів з територіальним відділенням
Антимонопольного комітету України Івано-Франківської області та Державною
регуляторною службою України;
 здійснення роботи з відстеження результативності регуляторних актів.
Державна регуляторна політика виконавчих органів Нижньовербізької
сільської ради ОТГ у 2017 році була спрямована на вдосконалення правового
регулювання господарських відносин між регуляторними органами та
суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних
та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку
господарської діяльності.
З метою забезпечення прийняття регуляторних актів сільською радою у
2017 році здійснювалось за ініціативою виконавчих органів сільської ради,
відповідно до затвердженого Плану діяльності сільської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік від 06.04.2017 №101-II/2017, зі змінами
від 22.05.2017 №181-II/2017, від 07.09.2017 №369-VI/2017 розроблення
нищевказаних регуляторних актів.
Затверджений план та доповнення до нього оприлюднювалися на
офіційному сайті сільської ради nvotg.if.ua в розділі Регуляторна
політика/Планування та на дошці оголошень сільської ради у встановлені
законодавством терміни.
У 2017 році було заплановано прийняття таких регуляторних актів:

рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення
та демонтажу зовнішньої реклами на території Нижньовербізької ОТГ»;


рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури на території Нижньовербізької ОТГ»;

рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів
на строк проведення таких заходів у Нижньовербізькій ОТГ»;

рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих податків і
зборів у Нижньовербізькій сільській раді ОТГ на 2018 рік»;

рішення сесії
сільської ради «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній
власності Нижньовербізької сільської ради ОТГ та Методики розрахунку
орендної плати».
Наступні проекти, їх аналізи регуляторного впливу та М-тести
оприлюднювалися у строки встановлені Законом на офіційному сайті сільської
ради у розділі Регуляторна політика/Оприлюднення проектів регуляторних
актів, а також щодо них проведено громадські слухання:

проект рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури на території Нижньовербізької ОТГ» (розробник сектор з
юридичних питань);

проект рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих
податків і зборів у Нижньовербізькій сільській раді ОТГ на 2018 рік» (розробник
сектор фінансів та планування);

проект рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній
власності Нижньовербізької сільської ради ОТГ та Методики розрахунку
орендної плати» (розробник сектор з юридичних питань).
Щодо вказаних проектів отримано погодження від територіального ІваноФранківського відділення Антимонопольного комітету України (на предмет
відсутності у проектах ознак порушень законодавства про захист економічної
конкуренції) та пропозиції від Державної регуляторної служби, що будуть
враховані при перегляді даних регуляторних актів.
З метою оцінки застосування регуляторних актів та досягнення цими
актами цілей, задекларованих при їх прийнятті, у 2017 році було проведено
базове відстеження 3 прийнятих регуляторних актів.
Заходи з відстеження результативності здійснювались з дотриманням
вимог Закону та Методики відстеження результативності регуляторного акта,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, із
внесеними до неї змінами.

Щодо проектів «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових
споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів на строк
проведення таких заходів у Нижньовербізькій ОТГ» та «Про затвердження
Порядку розміщення та демонтажу зовнішньої реклами на території
Нижньовербізької ОТГ», здійснено їх базове напрацювання відповідно до вимог
законодавчих актів, що мають вищу юридичну силу, проте через неузгодженість
з приводу встановлення розміру плати та відсутності напрацьованих схем
розміщення тимчасових споруд та зовнішньої реклами, прийняття таких актів
включено до Плану діяльності сільської ради з підготовки регуляторних актів на
2018 рік.
Таким чином, протягом 2017 року, в результаті здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами Нижньовербізької сільської ради
були дотримані вимоги чинного законодавства.

