Звіт
про здійснення державної регуляторної політики
виконавчим комітетом Бердянської міської ради у 2008 році
Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Бердянської міської
ради проведена певна робота щодо здійснення державної регуляторної
політики відповідно до вимог Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).
Розпорядженням міського голови від 08.10.2008р. № 658-р затверджено
новий склад робочої групи з дотримання в м. Бердянськ принципів
державної регуляторної політики. Основна мета робочої групи – внесення
зауважень і пропозицій щодо розробки регуляторного документа, надання
рекомендацій щодо внесення проектів регуляторних актів для розгляду на
засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради.
З метою встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та
прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних
актів рішенням виконкому від 19 серпня 2008 року № 413 внесені
доповнення до Регламенту роботи виконавчого комітету Бердянської міської
ради, а саме: новий розділ 16 „Здійснення державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності виконавчим комітетом Бердянської міської
ради”.
Оновлено розділ “Регуляторна діяльність” на офіційному сайті міської
ради http://rada.berdyansk.net.
Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів
готувалися аналізи регуляторного впливу; проводилися відстеження
результативності регуляторних актів та їх оприлюднення з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
організовувалися відкриті обговорення за участю представників
громадськості з питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю.
Регулювання господарської діяльності здійснювалось відповідно до
затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Так, рішенням тридцять третьої сесії міської ради V скликання від
29.11.2007 р. № 29 затверджено план з підготовки виконавчим комітетом
Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2008 році.
Рішенням виконавчого комітету від 04.12.2007 р. № 671 затверджено
план діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2008 рік.
Виконавчим комітетом Бердянської міської ради у 2008 році винесено
на розгляд міської ради та прийнято проект регуляторного акта “Про
затвердження Переліку розмірів орендної плати за земельні ділянки в м.
Бердянську” (рішення п’ятдесят шостої сесії міської ради V скликання від
11.12.08 № 9).
Підготовка таких проектів рішень, як: „Про затвердження „Правил
забудови міста Бердянськ” та „Про затвердження „Генерального плану міста

Бердянськ” потребувала додаткового часу та їх обговорення не закінчилось
до кінця 2008 року. Зазначені проекти рішень включено до плану на 2009
рік.
З метою виконання заходів загальноміської Програми щодо
запобігання негативним наслідкам світової фінансової кризи у м. Бердянськ,
розгляд проекту рішення „Про встановлення ставок єдиного податку для
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності” рішенням робочої
групи з дотримання у місті Бердянську принципів державної регуляторної
політики було призупинено та подальший розгляд його перенесено на 2009
рік.
Такі проекти рішень, як: „Про затвердження Положення про збір за
право використання символіки міста Бердянська” та „Про внесення змін до
Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в
громадських місцях у місті Бердянську” на підставі службової директора
департаменту соціально-економічного розвитку виконкому Гончарової Н.І.
від 17.11.2008р. були виключені із плану на 2008 рік (рішення п’ятдесят
шостої сесії міської ради V скликання від 11.12.2008 року № 7).
Протягом 2008 року виконавчим комітетом Бердянської міської ради
було прийнято два регуляторних акти, а саме:
- “Про погодження двоставкових тарифів на послуги ЗАТ “Бердянське
підприємство теплових мереж” (рішення виконавчого комітету від 02.10.2008
року № 486);
- “Про погодження вартості проїзду у міському пасажирському
автомобільному транспорті” (рішення виконавчого комітету від 16.12.2008
року № 678).
У 2008 році в процесі обговорення проекту регуляторного акта „Про
затвердження тарифів на послуги КП Бердянської міської ради “Бердянський
центральний ринок” з’ясувалося, що питання потребує додаткового
опрацювання, тому проект направлено на доопрацювання та включено в план
на 2009 рік.
У 2008 році прийняття проекту рішення „Про встановлення тарифів на
послуги ДКП „Бердянський міськводоканал” було призупинено у зв’язку з
вирішенням питання щодо передачі ДКП „Бердянський міськводоканал” у
концесію.
Такі проекти рішень, як: „Про планування та забудову міста
Бердянська” та „Про благоустрій пляжів в м. Бердянськ” виключено із плану
діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2008 рік на підставі службових директора
департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Корольова
О.П. та начальника відділу архітектури та містобудування, головного
архітектора міста департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів виконкому Білоусова О.В.
У звітному періоді рішення міської ради та виконавчого комітету
прийняті відповідно до процедури, передбаченої Законом України „Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 „Про

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта”.
Затверджені плани та зміни до них, проекти регуляторних актів,
аналізи регуляторного впливу, оголошення про проведення „круглих” столів
та громадських слухань публікувались у суспільно-політичній газеті
„Південна зоря”, та розміщувались на офіційному сайті міської ради
(http://rada.berdyansk.net).
У 2008 році, в рамках регуляторної діяльності, було проведено: 14
засідань робочої групи, 2 „круглих” столи, громадські слухання.
24.09.2008 року були проведені громадські слухання з обговорення
таких проектів регуляторних актів, як: „Про встановлення тарифів на послуги
ДКП „Бердянський міськводоканал” та „Про погодження тарифів на послуги
ЗАТ „Бердянське підприємство теплових мереж”.
Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснювалось
базове, повторне та періодичне відстеження результативності кожного
регуляторного акта.
У 2008 році, згідно з планом – графіком, були проведені відстеження
результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень – 3,
повторних – 7, періодичних – 3. Звіти про відстеження результативності
регуляторних актів оприлюднювались у відповідності до Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”.
На виконання Указу Президента України від 09.08.2008 року №
698/2008 “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного
регулювання господарської діяльності” робочою групою з дотримання у місті
Бердянськ принципів державної регуляторної політики здійснено перегляд 37
діючих регуляторних актів щодо відповідності їх положень принципам
державної регуляторної політики, а саме:
- фінансове управління – 14;
- департамент соціально – економічного розвитку – 9;
- управління комунальної власності – 5;
- управління комунального господарства – 3;
- управління житлового господарства – 3;
- департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів – 2;
- управління праці та соціального захисту населення – 1.
За результатами перегляду до регуляторних актів, що відповідають
принципам державної регуляторної політики віднесено 25 регуляторних
актів. До переліку регуляторних актів виконавчого комітету Бердянської
міської ради, що потребують внесення змін/доповнень – 12 регуляторних
актів.
План підготовки виконавчим комітетом Бердянської міської ради
проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2009 році
затверджено рішенням п’ятдесят шостої сесії міської ради V скликання від
11.12.2008 року № 6.

План діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік затверджено рішенням
виконавчого комітету від 02.12.2008 р. № 631.
План-графік відстеження результативності регуляторних актів на 2008
рік погоджено з головою представництва Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва Погрібняком М.А., який
розміщено на офіційному сайті міської ради (http://rada.berdyansk.net).
Впровадження державної регуляторної політики в місті Бердянську
дозволило сформувати системність у роботі виконавчого комітету з
підготовки проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу,
проведення відкритих обговорень та прийняття економічно-обґрунтованих
рішень.
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