
ЗВІТ 

про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2016 рік 
 

Реалізація державної регуляторної політики Конотопською міською 

радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року здійснювалась у 

відповідності до завдань, визначених Законом України від 11.09.2003 №1160-ІV 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (зі змінами), Указами Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської 

діяльності, завдань направлених на вдосконалення правового регулювання 

господарських, адміністративних відносин між регуляторними органами і 

суб’єктами господарювання у напрямах: 

 планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 

 виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; 

 моніторингу діючих міських регуляторних актів; 

 оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення 

регуляторної діяльності. 

На 01.01.2016 по міській раді налічувалось 29 регуляторних актів. 

Протягом 2016 року регуляторні акти не приймалися. 

У 2016 році підготовлено 11 звітів про відстеження результативності 

регуляторних актів, у тому числі: 3 звіти про повторне та 8 звітів про 

періодичне відстеження. 

Підготовка звітів про відстеження результативності та аналізів 

регуляторного впливу проектів  регуляторних актів здійснювалася  відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторних актів». 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», для забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної регуляторної 

політики здійснювалося оприлюднення затвердженого плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (доповнень до нього), 

проектів регуляторних актів, результатів аналізу їх регуляторного впливу та 

звітів про відстеження результативності регуляторних актів на сторінці у 

мережі Інтернет (www.rada.кonotop.org) та в офіційному друкованому засобі 

масової інформації (газета «Конотопський край»).  

Своєчасне оприлюднення регуляторних документів  та підготовка якісних 

аналізів регуляторного впливу, що враховують  цілі, фактори, альтернативи, 

вигоди та витрати, забезпечують відкритість та прозорість регуляторної  

процедури. Це дає можливість представникам бізнесу та громадськості ще на 

стадії розробки актів вносити пропозиції та зауваження і, таким чином, 

виступати безпосередніми учасниками процесу прийняття рішень, що носять 

регуляторний характер.  

 


