Оприлюднення інформації щодо здійснення регуляторної діяльності Бурштинською
міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році.
Реалізація державної регуляторної політики у 2016 році Бурштинською міською
радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон),
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»,
методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини
у сфері господарської діяльності, та в межах наданих повноважень.
З метою здійснення ефективної державної регуляторної політики діяльність
Бурштинської міської ради та виконавчого комітету протягом звітного періоду була
зосереджена на забезпеченні ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг,
розширенні інформаційного простору засад організації та функціонування підприємництва, поглибленні конструктивного діалогу з бізнесом у вирішенні питань створення
стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу міста та сприятливих умов для
розвитку підприємництва, збільшення дохідної частини міського бюджету.
Усі впроваджувані заходи були спрямовані на недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність
суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних
актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх
регуляторного впливу.
З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності
робота проводилася у наступних напрямках:
– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;
– проведення відстеження результативності регуляторних актів;
– залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських
організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.
Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності розробка проектів
регуляторних актів здійснювалася відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів, затвердженого рішеннями міської ради від №07/06 – 16 від 28.01.2016
року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Бурштинської міської ради на 2016 рік», із змінами від 24.06.2016 року №03/14-16 «Про
внесення змін до рішення від 28.01.2016 №07/06-16 «Про затвердження Плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2016 рік». При
розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності
вносились відповідні зміни.
Розробка проектів регуляторних актів здійснювалась із дотриманням принципів
доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної
діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин.
Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готувалися повідомлення про обговорення та аналіз регуляторного впливу. Проект регуляторного акту оприлюд-

нювався шляхом розміщення в газеті «Бурштинський вісник» та на офіційному сайті
міської ради в мережі Інтернет.
При прийнятті регуляторних актів отримувалися висновки Івано-Франківського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо
зауважень до проекту регуляторного акту.
Протягом періоду з січня-грудня 2016 року прийнято 6 регуляторних актів:
- №13/07 –16 від 04.03.2016 року «Про затвердження Положення про порядок продажу
земельних ділянок під майном на території Бурштинської міської ради»;
- №05/14-16 від 24.06.2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на
території м.Бурштин та села Вигівка»;
- №08/15-16 від 22.07.2016 року «Про встановлення тарифів на постачання теплової
енергії та послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання»;
- №09/15-16 від 22.07.2016 року «Про встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій»;
- №04/17-16 від 23.09.2016 року «Про затвердження в новій редакції «Правила
благоустрою та санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка»;
- № 44/21-16 від 27.12.2016 року «Про затвердження тарифу на централізоване
водопостачання та водовідведення».
Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних
та орендних відносин, встановлення тарифів, розвиток інфраструктури. До обговорення
проектів регуляторних актів залучаються всі бажаючі, оскільки регуляторна процедура є
офіційною і відкритою. Проекти рішень публічно обговорювались на громадських
слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, представників підприємств, установ
та громадських організацій. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході
проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.
Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV Закону регуляторні акти, які
були розроблені та прийняті Бурштинською міською радою та її виконавчим комітетом
протягом 2016 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені
на сторінках газети «Бурштинський вісник» та на офіційному веб-сайті Бурштинської
міської ради.
З метою впорядкування відносин регуляторної діяльності міської ради, виконавчого
комітету, міського голови, структурних підрозділів міської ради щодо порядку підготовки,
прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів у відповідності
до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» міською радою прийнято рішення від 23.12.2016 №21/21 -16 «Про затвердження Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим
комітетом».
Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2017 рік:
– підтримка діалогу між міською владою, суб'єктами господарювання, громадськими
організаціями і об’єднаннями підприємців з питань регуляторної політики;
– врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх
об’єднань при прийнятті регуляторних актів;
- забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.

