Інформація
щодо здійснення державної регуляторної політики Дворічанською районною
державною адміністрацією Харківської області в 2018 році.
Реалізація державної регуляторної політики Дворічанською районною
державною адміністрацією у 2018 році здійснювалася відповідно до норм
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" за такими напрямами:
• дотримання єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного
впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;
-1 птанування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
;т
чення оприлюднення проектів регуляторних актів з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань, а також забезпечення умов для відкритого обговорення питань,
пов'язаних з регуляторною діяльністю, за участі представників
громадськості;
• проведення заходів із відстеження результативності регуляторних
актів;
• перегляд діючих регуляторних актів;
• недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, не
узгоджуються чи дублюють інші регуляторні акти;
• здійснення оприлюднення інформації через офіційний сайт районної
пержавної адміністрації про здійснення регуляторної діяльності.
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, ...^сїо регуляторні акти не приймалися.
Перегляд діючих регуляторних актів не здійснювався.
Відстеження результативності регуляторних актів проводилося
відповідно до затвердженого та оприлюдненого на офіційному сайті районної
державної адміністрації Плану-графіка проведення заходів із відстеження
результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік:
• в І кварталі 2018 року були проведені заходи з повторного
відстеження регуляторного акту - розпорядження голови районної державної
адміністрації «Про визначення на конкурсних засадах підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу» від 11.04.2016 №161.
В результаті проведення заходів з повторного відстеження встановлено
чіткий механізм визначення на конкурсних засадах підприємства
ь УЗ. що здійснює функції робочого органу та в повній мірі
• - и виконання вимог Постанови КМУ від 03.12.2008 №1081 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» , щодо якісної підготовки
матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності
конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу,
підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого
встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізникомпереможцем конкурсу.

* в IV кварталі 2018 року проведено періодичне відстеження
регуляторного акту - розпорядження голови Дворічанської районної
державної адміністрації Харківської області «Про затвердження Регламенту
Центру надання адміністративних послуг при Дворічанській районній
державній адміністрації» від 27 червня 2014 року № 164, зареєстроване в
Дворічанському районному управлінні юстиції Харківської області 21 липня
2014 року за № 3/155. Позитивними моментами впровадження регуляторного
акта є: збільшення кількості звернень до ЦНАП за отриманням
адміністративних послуг; можливість забезпечення прозорості, відкритості та
зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг; зручний для
суб’єктів звернень режим роботи ЦНАП; отримання максимуму
адміністративних послуг в одному місці. За результатами періодичного
відстеження регуляторний акт має значний рівень досягнення визначених
цілей, результати його положень несуть позитивну динаміку та не
потребують змін чи доповнень.
З метою забезпечення реалізації вимог статті 7 Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
районною державною адміністрацією в 2019 році прийняття регуляторних
актів не планується. У разі виникнення необхідності прийняття регуляторних
актів, у встановленому порядку та у визначені терміни, будуть надані зміни до
плану діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік. Заходи із відстеження результативності дії
прийнятих регуляторних актів у 2019 році не проводитимуться.
Повідомлення про планування діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Дворічанської районної державної адміністрації на 2019 рік розміщено
на офіційному сайті районної державної адміністрації (1тйр://буогіс1таrda.gov.Ua/info/page/l 2867).
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №03
•■о Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
гані в виконавчої влади”, для забезпечення відкритості та прозорості у
сфері регуляторної політики на офіційному сайті Дворічанської районної
державної адміністрації у розділі "Регуляторна діяльність" постійно
здійснюється актуалізація матеріалів з питань регулювання господарської
діяльності.
Виконання Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" знаходиться на постійному
контролі голови районної державної адміністрації.
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