Звіт про регуляторну діяльність
Одеської обласної державної адміністрації за 2019 рік
Вступна частина
Протягом звітного періоду робота обласної державної адміністрації
була спрямована на забезпечення виконання положень Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» (далі – Закон), зокрема на координацію районних державних
адміністрацій щодо здійснення ними державної регуляторної політики.
Загальна частина
Регуляторними органами області приділяється основна увага
недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності,
перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі
у розробці регуляторних актів представників громадських об’єднань
підприємців, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті
регуляторних актів.
У відповідності до вимог Закону органами виконавчої влади
дотримується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів.
З метою дотримання принципу прозорості та врахування громадської
думки на офіційному сайті обласної державної адміністрації ведеться окремий
розділ «Регуляторна діяльність», де чітко сформована інформація з планування
регуляторної діяльності, реєстр діючих регуляторних актів, проекти
регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них.
На реалізацію одного з принципів державної регуляторної політики –
принципу передбачуваності, який полягає в послідовності регуляторної
діяльності виконавчих органів та на виконання статті 7 Закону, обласна
державна адміністрація розробила та затвердила 14 грудня 2018 року
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
План розміщений на веб-сайті облдержадміністрації (www.oda.odessa.gov.ua)
у окремому розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність».
(Довідково: план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2020 рік затверджений 13.12.2019 та розміщений на веб-сайті).
У плані на 2019 рік не передбачено прийняття регуляторних актів,
протягом року регуляторні акти не приймалися.
Потягом року забезпечувалося ведення реєстру регуляторних актів, який
містить електронні тексти нормативно-правових актів. На 1 січня 2020 року
реєстр містить 10 регуляторних актів.
З набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України
від 07.06.2017 №394 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
скасовано повноваження обласних державних адміністрацій щодо встановлення
граничних торговельних надбавок на м’ясо, реалізоване з державного резерву.
Для приведення регуляторних актів облдержадміністрації у відповідність

до Постанови проводилася робота щодо скасування розпорядження
облдержадміністрації від 12.09.2008 №714/А-2008 «Про регулювання цін
на м’ясо, реалізоване з державного резерву».
На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» всі районні державні адміністрації
області забезпечують функціонування та наповнення окремих розділів
«Регуляторна політика» на власних офіційних веб-сторінках, ведення реєстрів
власних регуляторних актів.
У результаті реалізації районними державними адміністраціями
державної регуляторної політики у 2019 році:
 прийнято 2 регуляторних акти з питань проведення конкурсу з визначення
підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу
при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі територій районів;
 проведено 14 відстежень результативності діючих регуляторних актів;
 прийнято рішення про скасування 1 розпорядження як такого, що втратив
актуальність.
З метою перевірки здійснення виконавчими комітетами міських рад
міст обласного значення делегованих повноважень у сфері державної
регуляторної політики обласна державна адміністрація провела 9 перевірок,
за результатами яких надані відповідні рекомендації.
У жовтні 2019 року Програмою USAID «Конкурентоспроможна
економіка України» спільно з Державною регуляторною службою України
у м. Одесі проведений тренінг-презентація з питань підвищення ефективності
регуляторної політики, в якому взяли участь фахівці районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міст, об’єднаних територіальних громад,
відповідальні за здійснення державної регуляторної політики.
Висновки
Діяльність обласної державної адміністрації зосереджена на виконанні
законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності,
вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних
відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання,
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів. Відповідно до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» забезпечено
дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних
актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення.
Вжиті обласною державною адміністрацією організаційні, інформаційні
та навчально-методичні заходи покращили стан дотримання вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» при здійсненні державної регуляторної діяльності
в області.

