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І. Визначення проблеми 

Регулювання реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

Із набуттям чинності Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» було створено законодавче 

підґрунтя для здійснення єдиної державної регуляторної політики як на рівні 

органів виконавчої влади, так і на рівні парламенту та органів місцевого 

самоврядування. 

Законом було збільшено можливості отримання дієвих механізмів впливу 

для рад всіх рівнів, інституцій громадянського суспільства, а також обізнаності 

громадян щодо нормотворчої діяльності державної влади та місцевого 

самоврядування, що дасть змогу реально впливати на зміст рішень, періодично 

та методично відстежувати їх ефективність, впливати на перегляд та відміну 

неефективних рішень. 

Правовими підставами підготовки проекту рішення є: Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта». 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

З метою забезпечення дотримання норм законодавства щодо регуляторної 

політики, контролю за відповідністю місцевих нормативно-правових актів, що 

регламентують підприємницьку діяльність, відповідним актам на рівні держави, 

принципам державної регуляторної політики розроблено зазначений проект 

рішення. 

Положення встановлює порядок дій, пов’язаних з реалізацією регуляторної 

політики; регулює організаційно-правові відносини, що виникають при розробці 

проектів регуляторних актів, їх прийнятті та відстеженні результативності 

прийнятих регуляторних актів. 



 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Вид  

альтернативи 

Вигоди Витрати 

 

Альтернатива 1 

 

Залишення без 

змін 

 

 

Відсутні 

Відсутність механізму 

здійснення координації 

діяльності з реалізації 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності  

 

 

 

 

Альтернатива 2 

 

Обраний спосіб 

регулювання 

Затвердження порядку 

здійснення координації 

діяльності з реалізації 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності, що передбачає 

забезпечення повноти та 

якості виконання 

структурними підрозділами 

норм чинного регуляторного 

законодавства, здійснення 

моніторингу, перегляду та 

аналізу дії регуляторних актів 

 

 

 

 

 

 

Відсутні 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

Рейтинг 

результативно

сті 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

балу 

 

 

Альтернатива 1 

 

 

1 

Відсутність механізму 

здійснення координації 

діяльності з реалізації 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності 

 

 

Альтернатива 2 

 

 

4 

Забезпечення повноти та 

якості виконання 

структурними 

підрозділами норм чинного 

регуляторного 

законодавства, здійснення 



моніторингу, перегляду та 

аналізу дії регуляторних 

актів 

Цілі будуть досягнуті, оскільки буде затверджено порядок дій, пов’язаних 

з реалізацією регуляторної політики у місті. 

 

V.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

Для розв’язання проблеми пропонується визначити порядок здійснення 

координації діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності шляхом затвердження положення про порядок прийняття 

регуляторних актів Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету з метою 

дотримання вимог чинного законодавства. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

Аналіз вигод та витрат 

Групи 

(підгрупи) 

Вигоди Витрати 

 

 

 

 

 

Орган місцевого 

самоврядування 

Забезпечення повноти та якості 

виконання структурними виконавчого 

комітету норм чинного регуляторного 

законодавства, забезпечення 

контролю за відповідністю місцевих 

нормативно-правових актів, що 

регламентують підприємницьку 

діяльність, відповідним актам на рівні 

держави, принципам державної 

регуляторної політики в цілому 

 

 

 

 

 

Відсутні 

Суб’єкти 

господарювання 

Положення регулює організаційно-

правові відносини, що виникають при 

розробці проектів регуляторних актів, 

їх прийнятті та відстеженні 

результативності прийнятих 

регуляторних актів 

Відсутні 

Громадяни Відсутні Відсутні 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Регуляторний акт набере чинності з моменту прийняття рішення 

Ужгородською міською радою. Строк дії регуляторного акта не обмежений.  

 



VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за критерієм: забезпечення дотримання норм законодавства 

щодо реалізації регуляторної політики. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки 

визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

 

 

 

Начальник управління 

правового забезпечення                                                                      В. ПЕКАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


