
Звіт
про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами Смілянської міської ради за 2022 рік
0

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів 
державної регуляторної політики виконавчими органами Смілянської міської 
ради проводилась робота, спрямована на:

- вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а 
також адміністративних відносин між виконавчим комітетом та суб’єктами 
господарювання;

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів;

- зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
На виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті 
міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» оприлюднюється наступна 
інформація: нормативно -  правова база, планування діяльності, 
оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу, 
діючі регуляторні акти, відстеження результативності регуляторних актів.

Рішенням міської ради від 15.12.2021 № 34- 1/УІІІ було затверджено 
план з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.

Протягом 2022 року вносились зміни до вказаного плану регуляторної 
діяльності, відповідні рішення оприлюднені на офіційному сайті в підрозділі 
«Планування діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». Таким чином 
згідно з планом, було заплановано підготувати (з урахуванням змін) З 
проекти регуляторних актів, з яких:

- управлінням архітектури -  1,
- управлінням ЖКГ - 2

Фактично за 2022 рік затверджено 2 регуляторних актів, з яких: 
управлінням економічного розвитку- 1, (за планом 2021 року)

- управлінням архітектури -  1,
Разом з кожним проектом регуляторного акта, що вносився на розгляд, 

розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз 
регуляторного впливу, які оприлюднювались на офіційному сайті міської 
ради у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» розділу 
«Регуляторна діяльність» з метою одержання пропозицій щодо 
удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної 
політики.

Станом на 31.12.2022 у реєстрі діючих регуляторних актів налічується 
21 нормативний документ.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики» стосовно регуляторних актів здійснювалися базові, 
повторні та періодичні відстеження їх результативності згідно з графіками з



відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2022 рік. Так на 
поточний рік було заплановано та проведено відстеження результативності 7 
діючих регуляторних актів (базових відстежень -  2, повторних відстежень - 
З, періодичних -2  ).

Всього на офіційному сайті міської ради у підрозділі «Відстеження 
результативності» розділу «Регуляторна діяльність» протягом 2022 року було 
оприлюднено 5 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, з 
яких:

управлінням економічного розвитку - 4,
- управлінням архітектури -  1,

Питання реалізації покладених на виконавчі органи міської ради 
повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності знаходяться на постійному контролі.
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