Регуляторна діяльність райдержадміністрації у 2014 році
Протягом 2014 року здійснювалося ряд заходів щодо забезпечення
реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України від
11 вересня 2003 року № 1160-1У „Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності”.
З цією метою в райдержадміністрації створено реєстр прийнятих
регуляторних актів і забезпечено вільний доступ до них суб’єктів
підприємництва. Всі проекти регуляторних актів, результати аналізу їх
регуляторного впливу та звіти про відстеження результативності прийнятих
регуляторних актів оприлюднюються в районній газеті „Вісті Свалявщини” або
на веб-сторінці райдержадміністрації в мережі Інтернет у розділі „Регуляторна
політика”.
Відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації 9 грудня
2013 року плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів на 2014 рік, у червні 2014 року здійснено базові
відстеження результативності регуляторних актів, а саме, розпоряджень голови
райдержадміністрації 18.12.2012 р. №410 „Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”, 24.04.2013 № 119 „Про
затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу при проведення конкурсу
по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходить за межі території району”, які оприлюднені 3
липня 2014 року на офіційному ВЕБ-сайті райдержадміністрації в мережі
Інтернет .
Протягом 2014 року вносились зміни до плану в зв’язку з прийняттям
рішень про підготовку незапланованого регуляторного акта, а саме: „Про
організацію діяльності центру надання адміністративних послуг при
Свалявській районній державній адміністрації”.
У IV кварталі райдержадміністрацією розроблено проект регуляторного
акту - розпорядження голови райдержадміністрації „Про організацію діяльності
центру надання адміністративних послуг при Свалявській районній державній
адміністрації”, який було оприлюднено 22 жовтня 2014 року на офіційному
ВЕБ-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет та направлено на
погодження до Державної служби України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва.
Також, головою райдержадміністрації 10 грудня 2014 року
затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Свалявської райдержадміністрації на 2015 рік та план-графік проведення
базового, повторного та періодичного відстеження результативності
регуляторних актів на 2015 рік. Зазначені плани оприлюднено в районній газеті
„Вісті Свалявщини” від 13 грудня 2014 р. № 93-94 та на офіційному ВЕБ-сайті
райдержадміністрації та районної ради в мережі Інтернет.
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
.

