УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
п’ятдесят перша сесія

РІШЕННЯ
24.12.2019

№ 31

Про затвердження щорічних звітів голови Запорізької районної ради
Запорізької області щодо здійснення державної регуляторної політики та
задоволення запитів на публічну інформацію
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 38 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про доступ до
публічної інформації», Запорізька районна рада Запорізької області
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт голови районної ради про здійснення державної
регуляторної політики Запорізькою районною радою Запорізької області у
2019 році (додається).
2. Затвердити звіт голови районної ради про діяльність Запорізької
районної ради Запорізької області щодо задоволення запитів на публічну
інформацію у 2019 році (додається).
3. Оприлюднити звіти шляхом публікації у районній газеті «Червоний
промінь».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності та етики.

Голова ради

С.І.Бурма

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
24.12.2019 № 31

ЗВІТ
голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики
Запорізькою районною радою Запорізької області у 2019 році
У 2019 році одним із пріоритетів для органів місцевого самоврядування
було формування та провадження прозорої та якісної регуляторної політики.
Регуляторна політика є інструментом досягнення балансу інтересів між
державою, підприємцями і споживачами, запорукою зменшення
бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також забезпечення
формування конкурентоздатного бізнес-середовища в Україні.
Реалізація державної регуляторної політики Запорізькою районною
радою Запорізької області та її виконавчим апаратом протягом 2019 року
була спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням
максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на
забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.
З відповідальними посадовими особами органів місцевого самоврядування
району за здійснення регуляторної діяльності у 2019 році було продовжено
практику проведення методичних семінарів та навчань з даного питання.
Серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів
районної ради значно підвищився рівень дотримання вимог регуляторної
політики, більш свідомим стало відношення до виконання цієї роботи.
Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної
політики районною радою у 2020 році мають стати:
– неухильне дотримання розробниками регуляторних актів вимог
чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади
реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
– продовження практики підвищення рівня кваліфікаційної
спроможності фахівців районної ради щодо застосування законодавства про
державну регуляторну політику;
– активне залучення підприємців, громадських організацій, а також
фахівців, експертів та науковців до участі у підготовці аналізу регуляторного
впливу (оцінки витрат та економічних вигод) та М-тесту;
– недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів;
– обов’язкове звернення щодо отримання висновку розробниками
рішень до Державної регуляторної служби України при наявності ознак
правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних
відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами
господарської діяльності.

– впровадження прозорої моделі публічного діалогу між органами
місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, забезпечення
інформаційної відкритості та залучення громадськості до обговорення
проектів регуляторних актів;
– створення дієвих механізмів для забезпечення прийняття послідовних
та орієнтованих на досягнення конкретних цілей регулювань.

Голова ради

С.І.Бурма

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
24.12.2019 № 31

ЗВІТ
голови районної ради про діяльність Запорізької районної ради Запорізької
області щодо задоволення запитів на публічну інформацію у 2019 році
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» Запорізькою районною радою Запорізької області, як
розпорядником публічної інформації, у 2019 році була проведена наступна
робота.
Протягом звітного періоду забезпечувалось систематичне та
оперативне оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» шляхом публікації на офіційному
вебсайті Запорізької районної ради Запорізької області в мережі Інтернет,
забезпечувалось оновлення інформації про діяльність районної ради на дошці
оголошень районної ради та, за можливості, в районній газеті «Червоний
промінь».
У відповідності до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» виконавчим апаратом районної ради систематично здійснюється
ведення обліку документів, що знаходяться у володінні Запорізької районної
ради, проводиться облік запитів на інформацію.
За 2019 рік на адресу Запорізької районної ради Запорізької області
надійшло 3 запити на інформацію від фізичних осіб.
Всі запити були своєчасно розглянуті у відповідності до діючого
законодавства, з додержанням вимог Порядку опрацювання та розгляду
запитів щодо надання публічної інформації в Запорізькій районній раді
Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови районної ради
від 20.04.2018 № 41, та надані відповіді.

Голова ради

С.І.Бурма

