УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 31.10.2018 року

м.Яремче

№ 221- р

Про створення робочої комісії
з питань прискореного перегляду
регуляторних актів, прийнятих
органами місцевого самоврядування
Керуючись законами України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого
самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», методичних
рекомендацій щодо формування та організації діяльності робочих комісій з
питань прискореного перегляду регуляторних актів затверджених наказом
Держкомпідприємництва України від 13.01.11року № 2, з метою здійснення
комплексу заходів з питань дотримання принципів державної регуляторної
політики:
1. Створити робочу комісію з питань прискореного перегляду
регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування та
затвердити її персональний склад (додаток 1).
2. Відділам та управлінням виконавчого комітету Яремчанської міської
ради, установам та комунальним підприємствам міста у семиденний строк
подати робочій комісії список (списки) усіх нормативно-правових актів, та копії
таких актів на паперових або електронних носіях.
3. Робочій комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів:
3.1. У десятиденний строк скласти загальний перелік регуляторних
актів.
3.2. Протягом 45 днів здійснити аналіз кожного регуляторного акта
згідно з переліком та підготувати висновки (згідно додатку 2) щодо
відповідності кожного регуляторного акта принципам державної регуляторної
політики.
3.3. За результатами аналізу сформувати переліки регуляторних актів:
- регуляторні акти, що відповідають принципам державної регуляторної
політики (перелік №1);
- регуляторні акти, не відповідають принципам державної регуляторної
політики та потребують внесення до них змін (перелік №2);

- регуляторні акти, не відповідають принципам державної регуляторної
політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або
скасування (перелік №3).
4. Посадовим особам місцевого самоврядування, до повноважень яких
належить розроблення проектів, на основі переліків регуляторних актів та
обґрунтувань, зазначених робочою групою, підготувати відповідні проекти актів
про внесення змін до відповідних регуляторних актів, визнання їх такими, що
втратили чинність, або їх скасування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток 1 до
розпорядження міського голови
від 31.10.2018 року № 221 -р

Склад
робочої комісії з питань перегляду регуляторних актів,
прийнятих органами місцевого самоврядування
Тарас Клим’юк

перший заступник міського голови,
голова комісії

Ольга Малецька

в.о.начальника відділу економічного
розвитку міськвиконкому, заступник
голови комісії

Мар’яна Іванішак

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку міськвиконкому, секретар комісії
Члени робочої комісії:

Андрій Андрухович

депутат Яремчанської міської ради, голова
постійної комісії міської ради з питань
економіки, фінансів, бюджету, туризму та
інвестицій (за згодою)

Ганна Бойчук

начальник
фінансового
міськвиконкому

Наталія Блага

головний спеціаліст відділу туризму та
зовнішніх зв’язків міськвиконкому

Іван Зінов’єв

директор ГО « Центр соціальних та ділових
ініціатив» (за згодою)

Марта Корчемлюк

директор ГО «Мама-86-Яремче» (за згодою)

Руслана Попадюк

начальник
юридичного
міськвиконкому

Злата Рошко
Юрій Сіщук

управління

відділу

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку міськвиконкому
начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому

Андрій Соболевський
Ольга Тимочко

завідувач сектору державної регуляторної
служби в Івано-Франківській області (за згодою)
начальник відділу земельних
ресурсів міськвиконкому

Наталія Шемрай-Макарук

заступник начальника відділу містобудування,
архітектури,
будівництва
та
ЖКГ
міськвиконкому, головний архітектор міста

Стефанія Шимко

директор Фонду підтримки підприємництва
міста Яремче (за згодою)

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

Додаток 2 до
розпорядження міського голови
від 31.10.2018 року № 221 -р

Форма висновку з відповідності
регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики
Назва РА ____________________________________________________
________________________________________________________________
Дата
Орган,

прийняття
що

________________

прийняв

N

прийняття_________________

___________________________________________

I. Критерій N 1: відповідність
вимогам актів вищої юридичної сили,
а також компетенції відповідного органу
1. Юридична сила акта,
чинний/нечинний
2. Компетенція
повноважень

органа

на підставі
на

видачу

3. Наявність норм, які суперечать
нормами актів вищої юридичної сили: так/ні

якого
РА:
або

був

в

виданий

РА:

межах/поза межами
не

узгоджуються

з

Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується: __________________
__________________________________________________________________
Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини):
__________________________________________________________________
4. Строк дії РА: необмежений/закінчився/не закінчився (в цьому
випадку необхідно зазначити строк, який залишився до закінчення дії РА)
5. РА був офіційно оприлюднений: так/ні
Висновок за Критерієм N 1: відповідає/не відповідає
II. Критерій N 2: економічна
доцільність та обґрунтованість існування РА
1. Наявність аналізу регуляторного впливу: так/ні (заповнюється
тільки для РА, які розроблені та прийняті після набрання чинності Законом

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" і є регуляторними актами)
2. Проблема, на розв'язання якої був виданий РА, вирішена: так/ні
існує

3. Імовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований:існує/не
4. Вигоди держави від дії РА: _______________________________
5. Витрати від дії РА: для держави/громади __________________

для

суб'єктів

господарювання

_____________________________________

для

населення ____________________________________________________

6. Вирішення проблеми потребує внесення змін до РА: так/ні
N пункту РА, який пропонується змінити: __________________________
Суть змін: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Додаткові проблеми, пов'язані з дією РА: виникли/не виникли
Суть додаткових проблем: ____________________________________
Висновок за критерієм
N
2:
включити
до
Переліку
_________________ / провести експертизу на відповідність критерію N 3.
III. Критерій N 3: економічна ефективність
для суб'єктів господарювання, а також
прозорість вимог регуляторного акта
1. Дія РА призводить до витрат суб'єктів господарювання: так/ні
Грошові
витрати:
____________________________________________
Часові
витрати:
_____________________________________________
2. Зміни, які зменшать розмір витрат суб'єктів господарювання:
існують/не існують N пункту
РА,
який
необхідно змінити:
__________________________________________________________________
Зміст
зміни:
________________________________________________
3. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так/ні
Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність трактування
норм РА: існують/не існують N пункту РА, який необхідно змінити:
__________________________________________________________________
Зміст
зміни:
________________________________________________
Висновок з перегляду: включити РА до переліку _______________

