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Прошу оприлюднити зазначену 1нформац1Ю в засобах масовоУ 1нформац1У 1
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5'кра1ни про зд1йсне1111Я державноУ рсгуляюриоУ
но

1ГГНКИ

органами виконавчоУ влади

Законом УкраТии «Про засади державно!' регуляторно!' политики у сфер!
господарсько!' дУятпжост!» псрсдбачеио щор1чне 1нформування Верховно'!
Ради УкраУни про зд1йснення державно'! регуляторно! полУтики в систем!
ор1 ан!в виконавчо! влади.
Пщготовку в!д110в!дно1 !нформац!'! зпдно з розпоряджснням Каб!нету
М!н!стр!в Укра'ши в!д 19.03.2004 р. № 152-р «Про п!дгоговку та
оприлюднення щор!чноТ
!нформац!'! Каб!нету М!н!стр!в Укрснни про
щйюпення державно! регуляторно! пол!г11ки органами виконавчо'! влади»
иокладено на Дсржавну регуляторну службу УкраУни (дал! - ДРС) як
} повноважений орган щодо зд!йснення державно! регуляторно! пол!таки.
1нформа1ия формусться шляхом узагальненпя наданих органами
викоиавчо! влади матер!ал!в щодо зд!йснення ними протятом року державно!
регуляторно! гкннтики з урахуванням рсзул1>тат!в мон!торинг> стану
виконання зазпаченими органами законодавс гва про державку рсгуляторну
11ол!тику, що нровадиться ДРС протягом року.
Сл!д зазиачити, що !иформац!ю щодо
зд!йснення державно!
регуляторно! пол! гики у 2016 роц!:
- надано свосчасно (до 1 лютого) - 13-ма (з 52-х) центральними
органами виконавчо! влади, 17-ма облдержадм!|нстрац!ями та КМ/1,А;
- надано з порушенням
терм!ну - 30-ма центральними органами
виконавчо! влади за 7-ма облдержадм!п!страц!ями;
- не надано взагал! - 9-ма ценгралышми органами виконавчо! влади та
1 -ю облдержадм!н!сграц!сю.
Зокрема, нгформагнго про зд!йснен11я державно! регуляторно! Г10л!1ики
> 2016
роц! ис надано Мгнприродн, МОЗ, Мги'юстом, ДКЛУ,
Дсржекогнфсиекгцсю,
Держс!льгосп!пс11екц!с10,
Держгнспекщсю
на
морському та р1чковому транспорт!, Держрибагснтством, Дсржф!н!нспекц!ею
га Льв11гською облдержадм!н!с1ран!€Ю.
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На забезнечсння реалтзацй" статт! 16 Закону УкраТни "Про засади
державноТ регуляторноТ полгтики у сфер!
господарсько! д!яльност!»
Державна регуляторна служба УкраТни надае матер!али до !нформац!!
Каб!нету М1н!стр!в Украши про зд!йснення органами виконавчо! влади
державноТ регуляторно! пол!тики у 2016 роц! (додаеться).

Додагок:
I . Матсргали до гнформац!! Каб!нету М!н!стр!в УкраТии про
цнйснення орг анами виконавчо! влади державно! регуляторно! полгтики у
2016 роц! на
^РК-

Голова

К.МЛшпна

1нфор1иацЬ|

про ЗД1ЙС11СН11Я пргапами виконавчо*! влади державноТ регуляторноТ
П0Л1ТИКИ у 2016

роц!

Головним завданням Уряду у 2016 роц! було гидвищення ргвня
ефективност! використання базових механгзмгв для решвзащТ економгчних
реформ. До таких механгзмгв, зокрема, належить здгйснення розумноТ
регуляторноТ полгтики та зосередження зусиль на дерегуляцгйних процесах у
С(|>ер1 господаре гжоТ дгяльност!.
Саме тому, 2016 ргк вгдзначився активним реформуванням сфери
регуляторноТ полгтики, що, в ггергну чергу, було забезпечепо запроваджешгям
обов'язковосгг здгйснення регуляторними органами «созьЬепеГп апа1у8Г8»
(оцгнки витрат та економгчних вигод) та 8М1-1е81:у. Застосування них
гнструмеитгв мало безпосередньо вплинути на пщвищення якостг регуляторних
ргшень та сприяти зменшеннго кглькостг регулювань, запропонованих до
заггроваджения, оскгльки кожей розробник регуляторного акта повинен у
доступнгй та зрозумглгй форм! повинен довести економгчиу доцгльгпсть свого
ргшення.
Дослщження стану дотримання органами виконавчоТ влади вимог
оковленого закогюдавства про дсржавну регуляторну полгтику при пгдготовцг,
прийнятт! та вщстеженн! результативност! дгТ регуляторних актгв засвгдчило
про наступне.
У 2016 роц! як на центральному, так г на реггональному ргвн! зберУгся
безсиапемний, формалышй характер тдхзз^ фо^ плшгуваная
регуляторно/
дгяльнрст!. ПрбтШгм [^^^
проектгв регуляторних актгв, "вклгбчени'х"
до плангв дгяльност! з пгдготовки проектгв регуляторних актгв, зросла бглыи нгж
удвгч! (з 679 проектгв регуляторних актгв вклгочеггих до плангв регулягорними
органами на початок року, до 1426 проектгв регуляторних актгв - на кгиець
року). Окрем! регуляториг органи вже другий ргк поснгль демонструготь
високий ргвень порушення приггципу передбачуваностг регуляторно! дгяльностг.
Так, протягом року у Мгненергтугглля кглькгсть запланоггаггих до розробки
проектгв регуляторних актгв зросла бгльш нгж у 8 разгв (з 4 проектгв на момент
затвердження плану дгяльностг з пгдг отовки проектгв регуляторних акггв до 33
проектгв станом на 31.12.2016 року); у Мгнагрополгтики - з 46 до 125, у МОЗ —
3 10 до 48, у Мгнекономрозвитку - з 15 до 53, у Фонд! держмайна - з 17 до 57,
у НКРЕКП - 3 48 до 102, у Держпрац! - з 3 до 11, Держсггецзв'язку - з 4 до 16
проектгв регуляторних актгв.
Аналогтчна ситуацгя склалась I на ргвнг мгсггевих органгв виконавчо!
влади."Так^ у
областях — Вгнницькгй, Волинськгй, Житомирськгй,
Загюргзькгй, Луг^анськ1й, Миколагвськгй, Полтавськгй та Черкаськгй протягом
2016 року кшькТсть заиланованих до розробки ггроекгггв регуляторних актгв
зросла бшьш нгжу 3 рази (з 49, заиланованих до розробки на початок року, до
155 проектгв регуляторних акт!в - на кгнець року).
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у 2016 рощ у поргвнянн! з минул им роком знтився рУвеиь вУбповУдиоспи
регуляторно/ д/яльност/ оргашв виконавчо/ влади затверджеиим
планам.
Так, 45% проектгв регуляторних актгв центральних органгв викоггавчог влади та
23% - мгсцевих органгв виконавчог влади, що подавались на погодження до
ДРС, взагалг не були завчасно включен! до плангв дгяльностг з пгдюговки
проектгв регуляторних агстгв на 2016 ргк. Для ггор1вняння, у 2015 рощ аналопчнг
показники становили 40% та 19% вгдповгдно.
По окремих регуляторних органах центрального ргвня бгльше половини
проектгв регуляторних актгв, подаггих на пог одження до ДРС, не були включен!
до вщповгдних плангв. Так, з вгдповгдним гюрушеггням Мгнекономрозвитку
було розроблено 90 вгдсогкгв поданих на погодження до ДРС проектгв
регуляторних акт1в, Держхарчопродом - 89 вгдсоткгв, Мгноборони - 69
в1дсотк!в, Пацкомфгнггослуг - 64 вгдсоткгв, МОЗ - 62 в!дсотки, Держрибгоспом
та ДФС - 57 в1дсстк1в, ДСНС -- 54 вгдсотки, М1нф!ном - 52 вшсотки. У 3
регуляторних орган!в Держг'еонадра, Мгн'юсту, Держатомрегулговання взагал!
жоден 3 розроблених г1роект!в регуляторних акт1в, що подався иа погодження
до ДРС, не був запланованигг до розробки у встановленому Законом порядку.
Як г минулого року лише 4-ма регуляторними органами центральног^о
р!вня регуляторна д!яльнгсть провалилась виключно у вгдповгдностг гз
затвердженими планами з пщготовки проектгв регуляторних актгв. Зокрема, у
2016 роц! розробку проектгв регуляторних акт!в у в1дгговгдг!остг з
затвердженими
планами
здгйсиговали
Мгнкультури,
Мгнмолодьсгюрту,
Держенергоефективност! та Держкомтелерадго (у 2015 роц! НКРЕКП,
Держфгнгнспекцгя, НКР31 та Укрр!чморфлот).
Аналогтчна ситуацгя склалась г на р1внг мгсцевих органгв виконавчог"
влади. У ряд! реггонгв - Вгнницьк1й, Волинськгй, Кигвськгй, Кгровоградськтй,
Львгвськгй, Харкгггськгй та Черкаськгй областях бгльше трстини проектгв
регуляторних акт1Б, поданих на погодження до ДРС, не були включен! до
плангв п!дготовки проектгв регуляторних актгв.
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В той же час, мгсцевими органами виконавчоТ влади 8-ми реггонгв Дг'! пропет ровськог,
ОдеськоТ,
СумськоТ,
ХмельпиггькоТ,
ЧернгвсггькоТ,
Терноп!льськог,
Черн1пвсько'г областей та КМДА регуляторна дгяльгггсть
провадшгась виключно у в1дг10в1дност1 гз затвердженими планами з гпдготовки
проекттв регуляторних актгв.
В грудн! 2016 року оргаггами виконавчог влади зд!йснено планування
дгяльгюсг! 3 пщготовки проектгв регуляторних актгв на 2017 р!к, Загальна
к1лькгсть проектгв регуляторних актгв, запланованих органами виконавчог
влади до розробки у 2017 роц!, становить 541 проект рег уляторного агсга.
3 них, розробку 368 проектгв реггуляторних акт!в планують зд!йснити
органи виконавчоТ в^гади цеггтральног о ргвня, 173 проект!в - оргагги виконавчог
влади мгсцевого ргвггя.
3 дотриманням визначених Законом терм!н!в та вимог з планування
дгяльност! 3 пгдготовки ггроектгв регуляторних акт!в гга 2017 ргк здгйснеио:
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•

на центральному ргвн! - 24-ма центральними органами виконавчоУ
влади
(у 2015 рощ аналопчиа робота провадилась 30-ма центральними
органами виконавчоУ влади);
•
на регюнальному ргвгп - 23-ма облдержадмгнгстрацгями (за
винятком ЛьвгвськоУ облдержадм1н1страц1У) та КМДА.
МОЗ,
Мгнфгном,
Мгн'юстом,
Держкомтелерадго
та
Держатомрегулювагшя
планування
дгялгыгостг
з
пгдготовки
проектгв
регуляторних актгв на 2017 ргк здгйснеио з порущенням визначених Законом
термгнгв, Львгвською облдержадмгнгстрацгего планування не здгйснеио взагалг.
Затвердженг плани дгяльностг з пгдготовки проектгв регуляторних актгв
центральних та мгсцевих органгв виконавчоУ влади розмгщегГг на офгцгйиих
веб-сайтах вгдгювгдних органгв виконавчоУ влади.
Пенсгйний фонд за Мгнмолодьспорту вже другий ргк посгпль
повгдомляють, що протягом року здгйснговаги розробку проектгв рег уляторних
актгв не планують. Разом з тим, вгдповгднг регуляториг органи протяг ом року
здгйснюють розробку проектгв рег уляторних актгв та у них виникае погреба у
затвердженнг
вгдповгдних плангв.
Зокрема,
вже 23.01.2017
року
Мгнмолодьспорту затверджено гглаи дгяльностг з пгдготовки проектгв
регуляторних актгв на 2017 ргк не зважаючи на попередие повгдомлення про
вгдсутнгсть такоУ погреби.
У 2016 роцг убереглась тендеицУя до зишкешт
регуляторно/
активност/ оргашв виконавчо/ влади в Ц1Л01И>', що е характерним
для
регуляторноУ дгяльностг органгв виконавчоУ влади протягом трьох
рокгв
поспгль.
Зокрема, протягом 2016 року центршгьними та мгсцевими органами
виконавчоУ влади розроблено та надано на погюджения до ДРС 834 проскти
регуляторних акттв. 3 них, розробииками 631 проекту регуляторного акта
вистуггали г^ентральнг органи виконавчоУ влади, 213 - мгсцевг органи виконавчог
влади. Для поргвняння у 2015 роцг центральними та мгсггевими оргаггами
виконавчог влади розроблено та надано иа погодження до ДРС 1795 проектгв
регуляторних актгв (1308 проектгв регуляторних
актгв
розроблених
центральними
органами викоггавчоУ влади, 487 - мгстдевими органами
виконавчог влади). Тобто, у 2016 роцг ргвень регуляторноУ активностг оргагггв
виконавчоУ влади зиизився бгльш як у 2 рази.
Характерним саме для 2016 року стало знижеиия регуляторноУ агстивностг
органгв виконавчоУ влади в цглому як центрального, так г мгсцевого ргвня. В
той час, як у 2014 роц1 знижеиия регуляторноУ актиштостг органгв було
характерним лише для органгв вигюнавчоУ влади ггеитрального ргвня, а у 2015 для органгв виконавчог вггади мгсцевого ргвня.
За позицгею /(РС одшею з киочових причин знимсення
регуляторно/
активноспп органгв виконавчог" влади у 2016 рог;! стало
впровадження
оновлено/ Методики проведения аналгзу регуляторгтого впливу (АРВ), яка
зокрема, передбачае обов'язковгсть проведения кшькгсних розрахункгв вигод г
витрат вгд запроваджсння регулювапня, дозволяе мгнгмгзувати витрати бгзнесу
3

та держави вщ дп неефективних регуляторних актгв, зменшити адмгнгстративне
навантаження на бгзнес, що в результат! сприятиме йоге сталому розвитку та
економ!'г бюджетник кошт1в.
Ма пгдтвердження цього свгдчать результ а т и проведеного ДРС
моглторингу виконання центральними органами виконавчоТ влади вимог
постанови Каб!1гету М!н!стр!в УкраТни в!д 11.03.2004 № 308 «Про затвердження
методик проведения аналгзу впливу та в!дстеження результативггост!
регуляторного акта» !з зм!нами, внесеними постановою Кабгнету М!н!стр!в
Украши вгд 16.12.2015 № 1151, (дал! - Методика) при пгдготовц! аиш1!зу
регуляторноТ о впливу до розроблених ними проектгв регуляторних актгв.
В ход! мои!торишу' ДРС проаггалгзовано рсгуляторну д!яльигстъ 34-х
регуляторних органгв центральног о р!впя гг!сля набрання чинностг оновленою
Методикою - 3 15 березня 2016 року.
Результати монгторингу засвгдчили, що з 1 с!чня по 15 березня 2016 року
(до набрання чииност! оиовленоТ Методики) гдентральними органами
виконавчоТ влади розроблено та надано на погодження до ДРС 246 проскт!в
регуляторних акт!в, а з 15 березня по 31 грудпя 2016 року (пгсля набрання
чинност!) - 385 проект!в. 1з заг альноТ кшькост! проектгв регуляторних акттв,
розроблених центральними органами виконавчог влади протягом 2016 року,
розробка 40 в!дсотк!в проектгв регуляторних агспв пригтадас иа нерш! 2,5 м!сяц!
2016 року, а протяг ом ггаступних 9,5 мгсяцгв 2016 року центральними оргаггами
виконавчоТ влади здгйснеио розробку 60 в!дсотк!в. При цьому, головним
стримуючим фактором було саме небажаппя ггиконувати вимоги оновлегтоТ
Методики
та
доводити
ефективн!сть
пропонованих
вщповгдними
регуляторними органами регулювань. Пщтвсрджснггям е той факт, що з 10 по
15 березня 2016 року до ДРС над!йщло на погодження 25 проекттв
регуляторних акттв (ггщ становить 10 в!дсотк!в вгд загальноТ кглькост! поданих
до 15 березня 2016 року проектгв регуляторних актгв).
Попри достатиьо високий (97 п!дсотк!в) р!вень кглькгсних ггоказггикгв
зд!йсг1ення АРВ при гтгдготовц! проектгв регуляторних актгв у 2016 роцг, яшсть
шдготовки АРВ з дотриманням
взшог оновлено/ Методики
потребус
суттевого
покращення.
Так, на ргвн! цеггтральних орг-аи!в виконавчоТ влади лище 38 в!дсотк!в
АРВ, г]!дготовлених за оновленою Методикою, на момент подання до ДРС
в1дпов!дати вимогам оновленоТ Методики. При цьому, жоден з поданих
Держеко1нспекц!его, Держгеонадрами, Держеиергоефективггост!, М!и'юстом та
Пагщолщ!ею АРВ не вгдповщав вимогам Методики.
Детальний
засв!дчив, гцо:

аналгз в!дпов!д1юст! АРВ вимогам

оновленоТ

Методики

- 34 вщсотки АРВ гге м!стили ч!ткого визначення проблеми, яку
пропонувалось розв'язати шляхом запроваджсння державного рег улювання;
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- у 31 вщсотку АРВ було неправильно визиачено Ц1л1 регулювання або
ЦШ1 державного регулювання не вгдповгдали проблем!, яку пропонувалось
розв'язати шляхом запроваджсння державного регулговання;
- 36 вщсоткгв АРВ не мгстили к!льк!сних та вимфювалгших гюказник!в
результативност!
д!! запропонованого
державного
регулювання,
або
розробники
обмежились
визначенням
обов'язкових
показник!в,
як!
безпосередньо не характеризують результативнгсть регуляторного акта;
- 32 вгдсотки АРВ не мютили як розрахунк!в витрат суб'ект!в
господарюванггя, так г бюджетник витрат на запроваджсння державного
регулюванггя;
- 54 вгдсотки АРВ, пгдготовка яких потребувала проведеггня М-'Гесгу, не
мгстили в!дпов!дних розрахунк!в.
Вщповщн! недол!ки п!д час зд!йснення АРВ були характерн! для
переважноТ бгльшост! (28 з 34) регуляторних орган1в центрально! о р!в11я.
Лише
АМКУ,
Держаудитслужбою,
Держкомтелерад!о,
Держл!сагентством, НКЦПФР та ПКР31 зд!йснення АРВ до розроблених ними
проектгв регуляторних акт!в 1ювн!стю в!дпов!дало вимогам огювленог
Методики.
3 метою онанування фах!вцями практичних навичок застосування
оновлсног Методики,
починаючи з квгтня 2016 року, ДРС запровадила
гграктику надання коисультацгй для нредставникгв центральних органгв
виконавчоТ влади
з питань
г1!дготовки АРВ за оновленого Методикою.
Иротягом 2016 року наданою ДРС можливгстю скористались розробиики
б1льш нгж 180 проект!в регуляторних акттв.
Шсля нроведених консультацш 20 в!дсотк!в АРВ, розроблених
регуляторними органами центрального р!вня, зазнали доопрацювання.
I вгдповгдгю, на к!нець року питона вага АРВ, що вгдповщали вимогам
оновленоТ Методики на р!вн! центральних органгв виконавчоТ влади, зросла до
58 в!дсотк!в.
Зд!йсне1гия АРВ за оновленою Методикою дозволяе розробникам
проектгв регуляторних ат!в не лише обирати найоптимшгыпптий метод
виргшення гснуючоТ проблеми, але й обгрунтовано довести ефекгивпгсть
запропонованого державног о регулювання.
В ход! приведения АРВ у в!дпов!дн!сть з вимогами оновленоТ Методики
доопрацюваггня зазнала низка проект!в регуляторних актгв, метою яких е
спрощення умов ведения бгзнесу, а саме;
^
проектом
постанови
Каб!нету
М!н!стргв
УкраТни
«Про
затвердження
Методики
нормативноТ
грошовоТ
оцгнки
земель
сшьськогосгюдарського
призначення»,
розробнигсом
якоТ
виступав
Держгеокадастр, передбачалось впровадження сучасних методолог!чних засад
проведения нормативноТ грошовоТ оц!нки земель з урахуванням балгв бон!тету
земезгь.
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Проведения розрахункгв за Методикою проведения аналгзу регуляторного
впливу засвгдчило, що прийняття цього проекту постанови потребувазиме вгд
власникгв сгльськогосподарських зегиель разовог витрати на проведения оцгнки
земель за новою методикою у розмгрг 2,5 млрд. грн. Однак проведения
переоцгики земельних дглянок дозволить Тх власникам заощадити понад 9 млрд.
грн. за рахунок оптимгзацгг фгскального навантаження.
С
проектом постанови Кабгнету Мгнгстргв УкраТни «Про внесения
змгн до постанови Кабгнету Мгнгстргв УкраТни вгд 30 вересня 2015 р.
№
795», розробником якоТ виступало Мгненерг овуплля, передбачалось внести
змгни до Порядку створення страхового запасу природного газу в частинг
змегггпення розмгру страхового запасу газу з 50% до 10% вгд запланованих
мгсячиих обсяпв поставки.
Здгйснснг вгдповгдно до Методики проведения аналгзу впливу
регуляторного акта розрахунки дозволили встановити, що сумариг витрати
суб'ектгв господарювання великог о та середнього пгдмриемництва на створення
страхового запасу газу у розмгрг 50% вгд заплагюг^аних мгсячиих обсягТв
поставки становлять майже 2,5 млрд. грн. щомгсяця.
Зменшення розмгру страхового запасу природного газу до 10% вгд
запланованих мгсячних обсяпв поставки дозволить суб'ектам господарювання
заогцадити на цгй процедур! майже 2 млрд. грн.
^
проектом Закону УкраТни «Про внесення змгн до Податкового
Кодексу УкраТни (гцодо оподаткування операц!й з брухтом чорних металгв га
побутових вгдходгв», розробником якого виступало
Мгнекономрозвитку,
передбачалось внесення зм!гг до Податкового кодексу УкраТни в частинг
повного звшьнення вгд податку на додану вартТсть операц!й з постачання, у
тому числ! 3 1мпорту брухту чорних та кольорових металш, побутових вгдход!в,
а також звгльиення в!д оподаткування дохгд фгзичних ос!б, отриманий за зданий
брухт як кольорових, так ! чорних металгв.
Метою новацгТ с детгнгзагия ринку металобрухту, який за оц!нкою
вгдомсгва сьогодн! знаходиться здеб1льшого поза межами державного облгку га
кошролю, а також збгльшення заготгвл! брухту для г!рничо-металурггйного
комплексу. За прогнозом це дозволить вивести з тгн! мгдприемиицький сектор з {
ргчним фгнансовим обсягом близько 20 млрд. ф н .
",
Здгйснеиг вгдповгдно до Методики проведення аналгзу впливу
регуляторного акта розрахунки дозволили встановити, гцо звгльнення опсрацгй
3 метшгобрухтом в!д податку гга додану варт!сгь дозволить суб'скгам
господарювання, як! прагдюготь у легалглйй плоггщнг, заощадити понад 1,5 млрд.
ф н . на ргк, а також стимулгоггати малий б!зиес до легал!зац!Т, гцо зможе
забезггечити додатков! 15 млн, ф н . единого податку гдор!ч11о.
*^
проектом наказу Державно! ав!ац!йно"! служби Украши «Про
затвердження Зм!н до Правил медичного забезпечеиня ! контролго гюльотгв
цив!льно! ав!ац!Т УкраУгги», розробником якого виступала Держав!аслужба,
передбачалось скасування пгвргчного медичного огляду для персоналу
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суб'ектгв цивгльио! авгацп, а також огляд'гв пгсля вгдпустки та довготривалого
вгдрядження..
При цьому, вгдмгна додаткових мсдичних оглядгв не впливас на
забезпечеиня безпеки польотгв, оскгльки дане питания врегульоваие низкою
мгжнародиих та нормативно-правових актгв Украши.
Проведен! вгдповгдно до вимог Методики розрахунки свгдчать, що
вгдмгна зазначених огляд!в призведе до щоргчног економп украТнськими
ав1акомпан!ями понад 9 млн. грн.
Згтдгго !з статистичними даггими у 2016 рогд! погУршився рУвепь
виконуваностУ
органами
виконнечо/
ви.моги
Закону
в
частинУ
оприлюднення проектгв регуляторних акт! в. Майже вдвгчг до 6,2 вгдсоткгв
(проти 3,5 вщсоткгв у 2015 роц!) зросла питома вага проект!в регуляторних
актгв щодо яких ДРС були прийнят! ргшення про залишения таких проектгв
без розгляду 3 причин Ух не оприлюднення. Загалом протягом 2016 року з
причин не оприлюднення залишегю без розгляду 52 проекти регуляторггих
актгв (32 проекти гдентральних органгв виконавчоУ влади та 20 проектгв мгсцевих органгв виконавчоУ влади).
Вгдповгднг порушення вимог Закону були виявленг у регуляторгпй
д1яльност! 17-ти центральних ор1ан!в виконавчоУ влади - Мгнагрополгтики,
Держпродспоживслужби, Держл!сгоспу, НагдгюгпцгУ, ДСНС, Держтеонадра,
Мгнекономрозвитку,
Мгненерг овуплля,
Мгноборони,
МОИ,
МОЗ,
М!нсоцпол!тики,
Мгнфшу,
Держаудитслужби,
Фоггду
держмайна,
Нацкомфгнпослуг,
НКР31. Попри зростання питомоУ ваги проект!в
регуляторних актгв щодо яких центршгьними органами у 2016 роц! не
провадилось оприлюднення, к!льк!сть регуляторних орган!в в дгяльностг яких
були зафжсованг вгдповгднг гюрушення у 2016 рои! зменшилась до 17-ти
регуляторних органгв (проти 27-ми в у 2015 роц!).
На ргвн! м!сцевих органгв виконавчоУ влади зафгксоваио не лише
збгльшеиня кглькост! проектгв регуляторних актгв, як! подавались па
погодження до ДРС без онрилюдггенггя, але й збшьшилаеь к!льк!сть рег юнгв,
в яких зафгксоваио в!дповгдне порушення.
Так, якгцо у 2015 род! у 6 регУоиах УкраУни було виявлено лише 9
випадк!в порушення принципу прозоростг та врахування громадськоУ думки,
то у 2016 роц! вгдпов1дн1 порушення були виявленг у 12-ти репонах при
п!дготовц! 20 проектгв регуляторггих акзгв. Зокрема, вгдпов!дн! порушення
вимог Закону були виявлен! у регуляторн!й дгяльностг мгсцевих органгв
виконавчоУ влади ВгнницькоУ, ВолииськоУ, ДнгпропетровськоУ, ЖитомирськоУ,
КиУвськоУ, ЛьвгвськоУ, МигшлаУвськоУ, НолтавськоУ, РгвненськоУ, ХерсонськоУ,
ХмельницькоУ та ЧеркаськоУ областей.
У 2016 роцг спостерУгалось погУршення загалышго рУвня вУдповУдностУ
проектУв регуляторних
актУв вимогам
та
принципам
державноУ
регуляторноУ полУтики. Пгдтггердженням цього е зростання питомоУ ваги
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проектгв регуляторних актгв щодо яких ДРС приймалосг! ргшення про вгдмову в
погодженнг з 26 вгдсоткгв у 2015 рон! до 36 вгдсоткгв у 2016 роцг.
На ргвнг центральних органгв виконавчог влади таким, що не
вшповгдають пригщипам державно"! регуляторно"! полгтики, визнано гграктично
кожен третгй проект регуляторного акта {або 29,8 вгдсоткгв), на ргвнг мгсцевих
органгв виконавчо! влади - кожен другий проект регуляторногошсга (або 5 4 , 4
^дсбткй).
~~
'
'
"
По окремих регуляторних органах центрального ргвня бгггыие половини
проектгв регуляторггих актгв, поданих на погодження до ДРС, були визианг
такими, гцо не вгдповгдають вимогам та прингдипам державно"! регуляторно!
полгтики.
Зокрема,
не вщповгдали принципам державно"! регуляторно!
полгтики 55,6 вщсоткгв проектгв регуляторних актгв Держпродспоживслужби,
66,7 вгдсоткгв - Держг сонадра, но 50 вгдсоткгв
- Мггпнфраструктури,
Держенерг'оефекгивностг, Держлгсагеггтства. А жоден з розроблених та
поданих на погодження до ДРС проектгв регуляторних актгв НацполггдГ!,
Держводаг'ентства, Держекогиспеки!г" та М!нкультури не вгдпов!дав принципам
державно"! регуляторно"! полгтики.
В той же час, вс! подан! на погодження проекти регуляторних акт!в
розроблен! Мгнмолодьспорту, ДАБ1, Держф!нмоп!ториигу, НФУ, АМК,
Держкомтелерадго, ДКЛУ, Держатомрегулюванмя, НКЦПФР вгдповгдали
прингдипам державно! регуляторно! г1ол!тики.
На ргвнг М1СЦСВИХ органгв виконавчо"! влади у 14 областях (Вгннгщькгй,
Доне1Дьк!й, Житомирськ!й, Закар1!атськ!й, Запоргзькгй, Ки"!вськ!й^у1гаг1ськ4й^
Микола"1"вськ!й, Одеськгй, Полтавськгй, Р!внеггськ!й, Харк!вськ!й, Хмельниш/^кТи
та Черкаськгй) бгльше 50 в!дсотк!в проегпв регуляторних акт!в були визнан!
такими, що не шдпбвгдатш принципам державно! регуляторноТ пош^^^
Волинськгй, Днггтропетровськ!й та К!ровоградськ!й'бблайл)ГЖбда^
поданих
на погодження проект1в регуляторних акттв не вгдггов!дав прингдипам державно"!
регуляторноТ полгтики.
Лише у 3-х рег гонах (Льв!вськ!й, Сумськ!й ! Терноп!льськ!й областях) вс!
подан! иа погодження проекти регуляторних акт!в мгсцевих органгв виконавчоТ
влади вщповгдали принципам державноТ регулгяторгюТ полгтики.
3 метою
педопущення
запровадмсеппя
регулювань,
насадком
прийняття
якпх могло спричинити
погУршення умов
провадження
господарськоУ дУяльностУ та створити передумови для зловживань в окремих
сферах господарськоТ дгяльггост!, ДРС було вУдмовлено в погодженнУ низки
проектУв регуляторних
ашпУв, розроблених
гдегггральними
органами
виконавчоТ влади, гцо не в!дпов!дали прингдипам державно регуляторноТ
пол!тики та мали суттевий вшгив як на окрем! сфери господарськоТ дгяльност!,
так г на екоггомггу УкраТни в цглому.
Серед них, зокрема:
^
проект Закону УкраТни «Про внесення змгн до деяких законодавчих
актгв Украгни щодо вдосконалення користування кадрами з метою видобування

:
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енергетичних корисиих копалин», яким передбачаеться внести змгни до ряду
закон!в УкраТни, зокрема, до Закону УкраТни «Про нафту ! газ» за Водного
кодексу УкраТни в частин! розмежування повноважень М!ненерговуг!лля та
Мгнприроди п!д час видач! спец!альних дозволгв на користування кадрами та
проведения геологорозв!дувальних робгт.
Вгдповщно до АРВ законопроект розроблен и й з метою, зокрема,
зменшення надмгрного адм!н!страгивно10 тиску на користувачгв иадрами.
Натомгсть, проектом передбачаеться запроваджсння нових обов'язкових
процедур та документ!в у сфер! користування кадрами, а саме: проведения
комплексноТ експерти:ш проекту дослгдно-промисловоТ розробки та проекту
технолопчноТ схеми промисловоТ розробки родовища (покладу), а гакож
подання единого техггологгчного проектного документа.
Запроваджсння нових обов'язкових процедур та документ!в с г в о р ш ь
додаткове адмгнгстративне та фггшггсове навантаження
на
суб'ектгв
господарювання, гцо зд1йснюють д!яльн1сть у сфер! користування кадрами з
метою видобування енергетичних корисиих копалин. При цьому, розробником
проекту в АРВ не наведено будь-яких розрахунк1в витрат еубЧкгзв
г осподарювання на виконання цих додаткових проггедур;
"А
проект Закону Украгни «Про оц1нку впливу на довк!лля», яким
передбачалось внести зм1ни до процедури еколог1чног ексггертизи, вид!в
д!яльг10ст! та об'екзгв, що пгдлягають оцгнц! впливу на довкшля. Зокрема
передбачалось запроваджсння додаткових, прихованих за иовими назвами,
документгв дозвгльного характеру, а саме «ргшення про оцгнку впливу на
довк!лля» та «остаточне р!шення» за повноТ вгдсутносзг критергУв та проггедур
прийняття чи в1дмову у прийнятт! таких рггпень.
Анал!з проекту всзановив, иго законопроект мае уггереджений характер та
ускладнюе дозвгльн! процедури екологгчног експертизи. При
ггьому
розробником не проведено будг,-якого аналгзу наслгдкгв прийнязтя для
господарсько! дгяльност! в Украгиг, в!дсутн! розрахунки вгззрат суб'ектгв
господарювання иа проходження запроггонованих проггедур.
Кр!м того, замгсть дерегуляци у сфер! отримання документгв дозвгльного
характеру, у законопроект! прогюнуегься система багаторгвневого оформления
документгв заявииком, що не тгльки значгго збглылить часов! та матергальн!
ггатрати суб'ектгв господарювання, але ! створить додатков! корупцгйнг ризики.
3 урахуванням результатгв експертизи, проведено! ДРС, законопроект
було веговагго Президентом Украгни;
^
проект постанови Кабгггету М1н!стр!в Украгни «Про внесення зм1н
до постанови Каб!г1ету Мш!стр!в Украгни в1д 12 квгтня 2002 р. № 522», яким
передбачалось викласти в нов!й редакгг!! Порядок пгдключення до глобальних
мереж передач! дан их.
Проект розроблено на виконання Плану заходгв щодо дерегуляц!!
господарсько! дгяльност! з метого спрогцення умов п!дключення абоне1гт!в д о
глобальних мереж передач! даних.
9

Проте аналгз проекту засвгдчив, шо запропонованг змгни носять
формальиий, декларативний характер. У проект! вгдсутнгй чпкий та прозорий
порядок, якого повинн! дотримуватись абоненти за оггератори пгд час
процедури пгдключення до г лобальних мереж передач! даних.

|

Тобго, зазначений проект по свогй сут! не снрямований иа спрогцення
умов ведения господарсько! д!яльност! у ц!й сфер!, а е лише гм!тац!ею
дерегуляци, адже розмгр адмш1стративного навантаження на суб'ектгв
госггодарювання при цьому залишаеться незмгиним;

'

•С
проект постанови Каб!нету М!н!сгр!в Украгни «Про внесения змгни
до ггункту 2 Порядку ведения Сдиного реестру податкових накладних», яким
передбачалось встановити тривал!сть опера1г!йного дня для реестрацй
податкових накладгзих та розрахункгв коригування к!льк!сних г варззсних
показникгв до податково! накладно! з 8-00 до 19-00 щоденно.

|
|
!

Внаслгдок прийняття проекту операцгйний день для реестрацг!
податкових накладних скоротився б з 23 до 11 годин на добу, тобто бгльше, н!ж
вдвгч!. За твердженням розробника це б дозволило забезпечити безперебгйну
роботу гнформацгйиих систем ДФС.
При цьому, розробником не доведено необх!дност! прийняття проекту, не
оцгнегю кшькгсть користувач!Б СРПП, не приведено пор!вияльного аналгзу
Шодо кглькосг! зареестрованих податгювих накладних за добу та не
прораховано у грошовому вим!р! наслгдки для суб'скт!в господарговання, в
тому числ! малого бгзнесу, в1д скороченггя операц!йного дня для реестрацг!
податкових накладних.
Проект викликав бурхливу негативну реакцгю бгзнес-спгльгюти. За
позищю суб'ектгв господарювання, на сьог одн!шг1!й день в денний час СРПП у
зв'язку 3 великим навантаженням вже прагггос некоректно, що сзворюе
незручност! для бгзнесу, а скороченпя операц!йногхг дня може взагалг призвести
до неможливост! реестрацй податкових накладних в ог1ерац!йний час.
У 2016 роц! зберсглась негативна тенденцгя до збшыиення кУлькоспп
регуляторних актУв, прийнятих з порушенням
вимог Закону в частшй
обов'язковостУ подання Ух на погодження до ДРС.
Так, протягом 2016 року виявлено прийняття 90 регуляторних актгв, як!
не подавались у встановленому Законом порядку на погоджегшя до ДРС. 3 них,
розробииками 50 регуляторних актгв виступали центральн! органи виконавчо!
влади, 40 - мгсцев! органи виконавчо! влади.
Загальн! обсяги прийняпя регуляторних актгв без погодження з ДРС на
ргвнг центральних орган!в виконавчо! влади у 2016 роц! практично не змгнились
у поргвнянш 3 минулим роком. Так, якгцо у 2015 роцг з в!дповгдним
порушенням центральними органами виконавчо! владщ бугго прийнято 52
регуляторних акти, то у 2016 - 50 регуляторних актгв. Патом!сть, в1дбулось
розширення кола розробник!в, в регуляторгггй д!ял1>гюст! яких виявлено
в!дпов!дгге порушення (з 8-ми - у 2015 роц!, до 14-ти - у 2016).

|
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Зокрема, вщповгдне порушення виявлено у регуляторнгй дгяльност!
Мгнекономрозвитку,
М!иггрироди, М!г1енерговуплля,
МОЗ,
Мгносвгти,
Мгнфгиу, Мгн'юсту, Держатомрегулювання, НКРЕКП, ПКР31, ФГВФО, НАЗК,
Нацкомф!нпослу1' та НКЦПФР.
У 2016 переважггу бгльшгсть прийнятих без погодження з ДРС
регуляторних акт1в (29 з 50) становлять власнг регуляториг акти центральних
орган!в виконавчог влади, а 21 регуляторний акт - Урядов! ргшення. Для
гюргвняння, у 2015 роцг власнг регуляторы! акти центральних орган!в
виконавчог влади прийнятих без погодження з ДРС становили третину ( И з 52),
в1д загальноТ кглькост! регуляторних актгв прийнятих центральними органами
виконавчоТ влади без погодження з ДРС.
Па ргвнг мгсцевих регуляторних орган!в у 2016 роц! к!льк!сть порушень
вимог Закону щодо обов'язковост! погоджеггггя ггроектгв^^уз]шар]1Ж- а-Ш
ДРС зросла вдв!ч! з 20-ти - у 2015 роцг до 40-ка ~ у 2016.
У В!нницьк!й, Волинськ1й, Днгпропетровськгй, Запор!зьк!й, 1ваноФраггк!вськ!й,
КиТвськ!й,
Кгровоградсьюй, __^]уг•аг1сь^с^й,
Льв!вськ!й,
Микола'гвськ!й, Р!вненськ!й, Сумськгй, Чергг!гзеггы<!й та Черн1пвськгй областях
зросла питома ваг а регуляторних актгв, прийнятих регуляторними орг анами без
погодження з ДРС.
' :
У регуляторнш дгяльносгг органгв виконавчоТ влади лише 4-х реггонгв Донецько'!, ЗакарпатськоТ, ПолтавськоТ та ХаркгвськоТ областей протяг ом року
не виявлено жодного факту прийнязтя регуляторних актгв без пог одження з
ДРС. Для поргвняння, у 2015 роцг таких репон!в було 8.

|

Протягом 2016 року до ДРС надУйшло 780 звшив про вУдстежения
резулыпативпостУ
дП регуляторних
актУв. 3 них, 603 зв!ти надано
регуляторними оргаггами цеггтральггого р!вня, 177 звгтгв - м!сцевими органами
виконавчо'! влади. Для пор!вняння, у 2015 роц! центральними та мгсцевими
органами викоггавчоТ влади до ДРС надано 1324 звгти про в!дстеження
результативност! д!Т регуляторних акт!в
(з них, 1021 звгт було ггадано
центральними органами виконавчоТ влади, 303 звгти - м!сцевими органами
виконавчоТ влади).
Пор!внюючи обсяги надходження звгтгв у 2016 та 2015 роках можиа
констатувати, що вгдбулось суттсве (на 40 вгдсоткгв) зниження ргвня
дотримання органами виконавчоТ влади вимоги Закону щодо вгдстеження
результативное! ! дгг прийнятих регуляторних акт!в.
Персважпа бгльшгсть регуляторних органгв центрального ргвня (20 з 34)
скоротили обсяг проведення роб!т по в!дстеженню результативност! дГ!
регуляторних актгв, а 6-ма мгнгстерствами та в!домствами
ДСНС,
Мгнмолодьспорг у,
Держгеокадастром,
М!нсоцпол!тики,
Держгеонадра,
Держкомтелерадго - протягом року жодного зв!ту про вгдстежения
регуляторних актгв до ДРС не подано, тобто вгдповгднг вимоги Закону взаг алг
не виконувались
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На Р1ВН1 мгсцевих органгв виконавчог влади практично половина
обласних державних адмгнгстрагий (12 з 25) скоротили обсяг проведення робгт
"ТГО Фщстеженню р€зультатгз1Йй6ст1 дн регуляторних актгв у пор'шпянн! з
"Тлинулйм роком. Найбгльше скорочення обсяпв здгйснення заходгв з
вгдстеження
резульгативностг
регуляторних
актгв
спостергг аеться
у
Закарпатськгй, 1вано-Франк1вськгй, Кигвсьий, Кгровоградськгй, МиколаГвськгй,
Львгвськгй, Херсонськгй та Чернгвецькгй областях. Л мгсцевими органами
виконавчог влади ВолииськоТ" облает! вже другий ргк гюсглль не подано до ДРС
жодного звгту про вщстеженыя.
За результатами проведсних заходгв з вгдстеження 8-ма регуляторними
органами центрального ргвня - Мгнекономрозвитку, МОЗ, Мгнреггоном,
М!нф!ном, ДФС, Нацкомфгнпослуг-, Держфгнгнспекцгею, Держсгатом га
мгсцевими органами виконавчоТ влади 7-ми рег!он!в - ЗапоргзькоТ,
КгровоградськоТ,
ЛугансьгщТЧ., СумськоТ,
ХаркгвськоТ,
ХерсонськоТ
та
ЧернгггвськоТ областей стосовно 44-х регуляторних а к п в було зроблено
висновок про необх!дн!сть скасування або внесения зм!н до них.
Станом на 01.01.2017 року 4-ма регуляторними органами центрального
ргвня (МОЗом, М!нф!ном, ДФС та Нацкомф!нпослуг) вже скасовано або
внесено змгни до 5-ти регуляторних акт! в. Тобто трети на регуляторних акттв,
гцо пот|5ебували скасування або внесення змгн (5 з 17) на ргвн! центральних
оргагпв виконавчоТ влади, вже зазнала фактичного перегляду.
На регтональному р!вн! як ! у попередн! роки мгсцевг органи викоггавчоТ
влади обмежуються лише визианиям регуляторних актгв ггеефегсгивними, не
вживаючи_при цьому будь-яких практичних заходгв щодо Тх^скасугшння^ або
перегляду.
Станом на 01.01.2017 року з 17-ти регуляторних акттв, щодо яких
мгсцевими органами виконавчоТ влади було зроблено висновок про
необхгднгсть Тх скасування або внесення зм!н до них, лише_4 регуляториг акти
Лугансько!, Харк!всько! та ЧернгггвськоТ облдержадмгнгстрацгй зазнали
^перепгяду.
"
3 метою усунення
иадмУриого ибо иеефентивного
регулювання
господарськоУ дУяльностУ ДРС протягом 2016 року розглянуто понад 140
звернень
суб'сктУв господарюванггя про неефективнгсть дГг окремих
регуляторних акт!в та створення ними актами перешкод у здгйсненн!
господарсько"! дгяльност!.
За результатами розгляду в!дпов!дних скарг' ДРС протягом року
проведено експерпшзу близько 50 регуляторних актУв органгв виконавчоТ
влади, на в!дгювшн!сть Тх принципам державноТ регуляторноТ пол!тики. За
результатами проведено! експертизи стосовно 5-ти регуляторних актУв ДРС
прийнятУ рУшення про необхУднУсть усунення
порушень
нринцшн'в
державноУ регуляторноУ полУтики.
Зокрема, ргшення про необхгднгсть усунення порушень
державноТ регуляторноТ полгтики були прийняти щодо:

принцип!в
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•/
наказу Мгнсоцнолгтики вад 18.04.2012 № 215 «Деяк! питания
придбання технгчних та гнших засобгв реабглпацн», положения якого не
враховували вс'гх альтернатив щодо визначення об'сктивних вимог до
пгднриемств, у тому числ! вимог технгчного регламенту щодо медичних
виробгв, при забезпеченн! технгчними та гшиими засобами реабглгтацй
!нвалщ1В, д1тей-1нвалад1в та гнших ос1б, за рахунок к о ш п в державного бюджету.
Зпдно 3 наказом Мгнсоцполпики В1Д 9 серпня 2016 року №» 871 цей
регуляторний акт втратив чиннгсзь;
^
наказу Мгнприроди вгд 10.09.2008 № 464 «Про затвердження
Порядку органгзацгТ та проведення перевгрок суб'ектгв господарюваггня ггюдо
дотримання вимог природоохоронног о законодавства», який не зважаючи на те,
що питания державного контролю I нагляду врегульованг спецгальннми
законами, визначае окремий порядок проведення перевгрок суб'ектгв
господарювання щодо дотримання вимог природоохоронног о законодавства.
У встановлен! Законом термгии Ргшення ДРС
було оскаржено. За
результатами розгляду скарги ДРС було вимушено скасувати вгдповгдне
Ргшення;
У
наказу Держпрац! в!д 15.05.2005 № 87 «Про затвердження Порядку
визначення уповноважених орган!зац!й, персдбачених постановок) Каб!не1у
М!н!стр!в Украгни в!д 26.05.2004 № 687», форма та р!вень державного
регулювання якого не в!дпов!дли вимогам чинного законодавства, а
запроваджений регуляториий механизм створював штучн! обмеження та
визначав непередбачен! чинним законодавством вимоги щодо проведения
технгчного огляду механ!зм!в та виробиичого устаткування, що за рахунок
надмгрного адмгнгстративгюго навантаження призводило до додаткових витрат
кошпв та часу суб'сктами господарювання.
Зпдно 3 наказом М!нсоцпол!тики в!д 05.09.2016 № 98 цей регуляториий
акт втратив чиннгсть;
•С
наказу М!нф!ну в!д 11.02.16 № 49 «Про затвердження форм звгззв
щодо виробництва й об!гу спирту, алкогольних напогв ! тютюнових виробгв та
порядкгв Тх заповнення», практично застосування якого спричинило низку
проблем, пов'язаних !з складн!стю заповнення зв!тних форм, неможливгстго Тх
коригування та надмгрпими ф!нансовими санкциями за допущения помилок при
загювнен! звгтност! суб'сктами, як! зд!йснюють роздр!биу
торгТгшю
алкогольними та тютгоновими виробами.
У встановлен! Законом терм!н р!шення ДРС не виконано. Вщповгдио до
частини шостоТ статт! 28 Закону д!ю наказу М!нф!ну в!д 11.02.16 № 49 «Про
затвердження форм звгтгв щодо виробництва й об!гу спирту, алкогольних
напоТв ! тютюнових виробгв та порядкгв Тх заповнення» зуиинено
га
пов!домлено М!н'юст для необхгднгсть скасуванггя державноТ реестрацй
вгдповгдного наказу;
С
наказу МВС в!д 07.12.2009 № 515 «1нструкц!я про порядок
орган!зац!Т та контролю за пгдготовкою, псрсп!дготовкою та пгдвищенням
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квалгфгкацп водгТв транспортних засобгв» в частин! порядку оргагпзапгГ та
кошролю за подготовкою, переп!дготовкою та пгдвищенням квал1ф!к'ац!1 водг'ш
транспортних засоб!в, яким встановлюеться виключие монопольне право
оргагпв МВС щодо видач! бланков Б ! Д П О В ! Д Н И Х СВГДОЦТВ, а також порядок
ведения облгку цих бланкгв та здгйснення контролю за гх використанням,
аншгоггчний тому, який був визиачений для бланкгв сувороТ звгтност!.
Терм!н виконання цьог о р!шення нараз! ще не зак!нчився.
Пгдсумовуючи зазначене, до основных тенденцУиу реалЬацн
регуляторноУ полУтики протягом 2016 року можно вУднеспш:

державноУ

- збережсння безсистемного, формального харагаеру
проведення
органами виконавчог влади планування власноТ регуляторно! д!ялыюст!;
- збережсння теггденцн до зниження
виконавчо! влади в цЬгому;

регуляторно! агаивносз! оргагггв

- пгдвищеиия р!вня обгрунтованост! прийняття регуляторних ргшень
шляхом запроваджсння обов'язковост! здгйснення регуляторними органами
«со81-ЬепеГ11 апа1у8!8» (оцгнки витрат та економгчних виг од) та 8М1-1е81;
- збшьшення кглькост! регуляторних акт!в, розроблених та прийнятих
центральними органами виконавчог влади з порушенням встановленого
Законом порядку в частин! обов'язковост! подання гх иа ног одження до ДРС.
Виходячи 3 цього, пргоритстами у забезпеченн! та реал!зац!г державггог
регуляторноУ полгтики у 2017 роц! мають стати:
- неухильие дотримання органами виконавчог влади вимог Закону
УкраУгги «Про засади державноУ регуляторноУ полгтики у сфер! господарськоУ
д!ялыюст!»;
- забезпечеиия иеухильного дотримання регуляторними органами
оновленоУ Методики проведения аналгзу впливу регуляторного акта щодо
обов'язковост! здгйснення регуляторними органами «со81-ЬепеГг1. апа1у8Г8»
(ощнки витрат та економ!чиих вигод) та 8М1-ге81;
- продовження практики пщвищення ргвня квалгфгкацгйноУ спроможност!
фахгвгцв центральних та мгсцевих органгв виконавчоУ влади гцодо засз осуваггня
законодавства про державну регуляторну полгтику в частин! обов'язковост!
здгйснення регуляторними органами «со81-ЬепеШ апа1у8!5» (ощнки витрат та
економ!чних вигод) та 8М14е81;
- активне залучеиия предстаБНИк!в бгзнес середовища, громадських
об'еднань а також м!жнародних ! вгтчизияних експертгв та науковц!в до участ!
у формуванн! полгтики через механгзми М-Тесту;
- посилешгя !нсти'гуц!ональноУ спроможност! уповноваженого органу в
частин! реал!зац!У регуляторноУ пол!тики та дерегуляц!'!.
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