ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 07.05.2018р. № 57-р

Про затвердження Плану заходів
з організації і здійснення перегляду
місцевого регуляторного середовища
у сфері господарської діяльності,
створення сприятливих умов для
розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Вінниця

Відповідно до ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання ст. 3 Європейської хартії місцевого
самоврядування, ст. 4–11, 31–38 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 10.1 Закону
України «Про доступ до публічної інформації», а також на виконання цілі №1
«Сприятливий бізнес-клімат для розвитку сталого бізнесу» відповідно до
стратегічного пріоритету №2 Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та з метою
реалізації: заходу 18 щодо забезпечення виконання завдань Програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік; заходів 2, 11,
Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва м. Вінниці на 2017–2020 роки:
1. Затвердити та оприлюднити принципи формування складу Комісії з
перегляду місцевого регуляторного середовища (Додаток 1).
2. Затвердити План заходів з перегляду місцевого регуляторного
середовища у сфері господарської діяльності та створення сприятливих
регуляторних умов для розвитку малого і середнього підприємництва м.
Вінниця (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
міського голови Тимощука С.В. та Скальського В.В.

4. Керівникам виконавчих органів міської ради:
4.1. забезпечити повне, належне і своєчасне виконання Плану заходів
відповідно до встановлених строків та індикаторів, а також цілей та
завдань виконання кожного із заходів;
4.2. щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
подавати департаменту економіки і інвестицій міської ради
оперативну інформацію про стан і результати виконання Плану
заходів.
5. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю забезпечити
інформаційне супроводження виконання Плану заходів.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 07.05.2018р. №57-р
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
формування складу Комісії з перегляду
місцевого регуляторного середовища у м. Вінниці
Принципи формування Комісії з перегляду:
Пріоритетність – виокремлення першочергових проблем та потреб
підприємницької спільноти міста з метою створення сприятливих
регуляторних умов для розвитку підприємництва у м. Вінниця;
Залученість – забезпечення відкритої участі підприємницької спільноти
міста, усіх зацікавлених сторін, які представляють різні групи інтересів у
складі територіальної громади, у процесі перегляду діючих та підготовці
проектів нових регуляторних актів;
Відкритість – запровадження прозорих процедур організації роботи та
інформування про досягнення в межах роботи, спрямованої на створення
сприятливих регуляторних умов для розвитку підприємництва у м. Вінниця,
що передбачатимуть можливість залучення представників усіх зацікавлених
сторін до такої роботи;
Збалансованість – забезпечення узгодженості інтересів територіальної
громади м. Вінниця та суб’єктів підприємницької діяльності у процесі
перегляду діючих та підготовці проектів нових регуляторних актів,
розробниками яких виступають виконавчі органи та посадові особи органів
місцевого самоврядування м. Вінниця;
Співвідповідальність – розвиток соціальних механізмів і культури
спільного ініціювання, узгодження та роботи посадових осіб органів
місцевого самоврядування м. Вінниця, представників територіальної громади,
зокрема підприємницької спільноти, у процесі перегляду діючих та підготовці
проектів нових регуляторних актів.
Пропоновані підходи до формування складу Комісії з перегляду:
Загальний склад – не більше 15 осіб.
Представники – не більше 30% публічного сектору (посадові особи органів
місцевого самоврядування, представники виконавчих органів державної
влади).

Група інтересів (спільнота, сектор)
Представники виконавчих органів міської ради
Депутати міської ради (з числа відповідних комісій міської
ради)
Сектор Державної регуляторної служби України у Вінницькій
області
Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного
комітету України
Представники Ради підприємців при Вінницькому міському голові
Представники громадських об’єднань підприємців (які
здійснюють свою діяльність на території м. Вінниця)
Представники вищих навчальних закладів міста (відповідних
факультетів та кафедр)
Представники правозахисних організацій або організацій захисту
прав споживачів (які здійснюють свою діяльність на території м.
Вінниця)

Кількість
представників*
до 3 осіб
до 2 осіб
1 особа
1 особа
до 2 осіб
до 3 осіб
до 2 осіб
1 особа

* Забороняється подання кандидатур до складу Комісії з перегляду, які є посадовими
особами місцевого самоврядування та одночасно представляють громадські об’єднання
чи громадські або дорадчі органи при публічних органах влади інакше як у якості
представників публічних органів влади.

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 07.05.2018р. №57-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації і здійснення перегляду місцевого регуляторного середовища у сфері господарської діяльності та
створення сприятливих регуляторних умов для розвитку малого і середнього бізнесу у м. Вінниці
№
з/п

Строк
Відповідальні виконавці
Індикатори виконання
виконання
1. Організація перегляду та удосконалення місцевого регуляторного середовища
1.1 Визначити та оприлюднити
Департамент економіки і інвестицій Публічні принципи формування
принципи формування складу
до 7 травня Департамент у справах ЗМІ та
складу Комісії
Комісії з перегляду місцевого
2018 року зв’язків з громадськістю
регуляторного середовища (надалі –
Департамент правової політики та
Комісія) та проекту Положення про
якості
організацію роботи Комісії
1.2 Надати департаменту економіки і
Виконавчі органи міської ради
Перелік актів органів і посадових осіб
інвестицій перелік діючих актів
до 1 червня Департамент економіки і інвестицій місцевого самоврядування м. Вінниця,
органів і посадових осіб місцевого
2018 року
які мають ознаки регуляторних
самоврядування м. Вінниця, які
мають ознаки регуляторних та
належать до відання
(використовуються у діяльності)
відповідних виконавчих органів
міської ради
1.3 Надати департаменту економіки і
Департамент енергетики, транспорту Комплексний звіт про стан
інвестицій копії звітів про
до 7 травня та зв’язку
відстеження діючих регуляторних
відстеження результативності
2018 року Департамент земельних ресурсів
актів, які розміщені на офіційному
регуляторних актів, розміщених на
Департамент міського господарства веб-сайті Вінницької міської ради у
офіційному веб-сайті
Департамент адміністративних послуг розділі регуляторна політика
Вінницької міської ради у розділі
Департамент комунального майна
«Регуляторна політика» (зі строками
Департамент архітектури
проведення базового, повторного та
та містобудування
періодичного відстеження та
Департамент економіки і інвестицій
інформацією про місце і дату їх
Департамент комунального
оприлюднення)
господарства та благоустрою
Найменування заходу

Ціль/завдання
Забезпечення прозорості і
повноти представництва
інтересів підприємців міста та
ефективності роботи Комісії
Базовий матеріал для
організації роботи Комісії щодо
переліку діючих регулювань
різних видів господарської
діяльності у м. Вінниця

Доступність для
підприємницької спільноти м.
Вінниця інформації про стан
виконання (дотримання)
виконавчими органами та
посадовими особами Вінницької
міської ради принципів
державної регуляторної політики

1.4 Визначити склад Комісії на основі
встановлених принципів та
опрацювання поданих заявок щодо
участі в роботі комісії

Департамент економіки і інвестицій
до 21 травня Департамент правової політики та
2018 року якості

Ефективна організація роботи з
перегляду місцевого
регуляторного середовища на
прозорих засадах і принципах
залучення та участі
Департамент у справах ЗМІ та
Обізнаність підприємницької
зв’язків з громадськістю,
спільноти м. Вінниця та
Комісія,
активізація і забезпечення її
Департамент економіки і інвестицій
участі у здійсненні перегляду
регуляторних актів
Експерти-тренери (за згодою)
Навчально-тренінгові заходи з
Забезпечення належного
Виконавчі органів міської ради
використання Методики перегляду
фахового рівня учасників
Представники громадських об’єднань регуляторних актів органів місцевого перегляду і удосконалення
підприємців та бізнес-асоціації (за
самоврядування та удосконалення
місцевого регуляторного
згодою)
місцевого регуляторного середовища середовища
Представники вищих навчальних
закладів міста (за згодою)

1.5 Інформувати підприємницьку
спільноту м. Вінниця про стан і
постійно
поточні результати перегляду
упродовж
місцевого регуляторного
перегляду
середовища
1.6 Провести навчання членів Комісії та
працівників виконавчих органів
травеньміської ради основним засадам
червень
державної регуляторної політики, а
2018 року
також принципами та
інструментами проведення
перегляду і удосконалення
місцевого регуляторного
середовища
1.7 Забезпечити інформаційне та
Представники громадських
експертне супроводження роботи
постійно об’єднання підприємців (за згодою)
Комісії на основі діяльності
упродовж Експерти з регуляторної політики
допоміжних профільних галузевих
перегляду (за згодою)
робочих груп за участі спеціалістів
Департамент економіки і інвестицій
виконавчих органів міської ради
Виконавчі органи міської ради
1.8 Сформувати оптимізований перелік
Експерти з регуляторної політики
регуляторних актів органів і
у процесі (за згодою)
посадових осіб місцевого
прийняття Громадські об’єднання підприємців
самоврядування м. Вінниця за
рішень за (за згодою)
результатами проведеного перегляду результатами Виконавчі органи міської ради
та прийняття відповідних рішень
перегляду Департамент економіки і інвестицій
Департамент правової політики та
якості
1.9 Оформити підсумки та результати
Комісія
перегляду місцевого регуляторного
грудень
Департамент економіки і інвестицій
середовища
2018 року Департамент правової політики та
якості
Рада підприємців при міському голові

Проект розпорядження міського голови
про затвердження складу (відповідно до
визначених принципів його
формування) та Положення про
організацію роботи Комісії
Інформаційні матеріали про стан і
результати перегляду
Участь представників ЗМІ у роботі
Комісії

Допоміжні інформаційні та
експертно-аналітичні матеріали для
роботи Комісії

Ефективна організація роботи з
перегляду та її інформаційноекспертне забезпечення

Оптимізований перелік регуляторних Систематизація діючих
актів органів і посадових осіб
регуляторних актів органів і
місцевого самоврядування м. Вінниця. посадових осіб місцевого
самоврядування м. Вінниця

Рекомендації Комісії оформлені у
вигляді пропозицій до проектів
рішень

Інформаційно-аналітична основа
удосконалення місцевого
регуляторного середовища та
покращення регуляторних умов
для розвитку підприємництва у
м. Вінниці

1.10 Включити нормативно-правові акти,
Департамент економіки і інвестицій
рекомендації щодо яких надані
грудень 2018
Комісією, до планів реалізації
року
державної регуляторної політики
виконавчими органами Вінницької
міської ради на 2019 рік

План реалізації державної регуляторної
політики виконавчими органами
Вінницької міської ради на 2019 рік,
зокрема в частині:
- перегляду діючих регуляторних актів;
- приведення у відповідність до норм
чинного законодавства діючих
регуляторних актів;
- розробки проектів нових
регуляторних актів.
1.11 Підготувати та представити звіт про
Департамент економіки і інвестицій Публічний звіт із зазначенням:
результати перегляду місцевого
грудень 2018 Департамент правової політики та - загального позитивного економічного
регуляторного середовища перед
року - січень якості
ефекту від проведення перегляду
територіальною громадою і
2019 року Департамент у справах ЗМІ та
місцевого регуляторного середовища;
підприємницькою спільнотою м.
зв’язків з громадськістю
- позитивних впливів і наслідків
Вінниця
Комісія з перегляду
перегляду для забезпечення соціальноГромадські об’єднання підприємців економічного розвитку м. Вінниця;
(за згодою)
- кількісних результатів (показників)
Експерти з регуляторної політики перегляду за окремими сферами і
(за згодою)
галузями ведення бізнесу тощо.
2. Формування концепцій удосконалення місцевого регуляторного середовища
за пріоритетними сферами (видами) господарської діяльності
2.1 Сформувати допоміжні профільні
Представники громадських
Постійнодіючі “майданчики” для
галузеві робочі груп для здійснення червень 2018 об’єднання підприємців (за згодою)
проведення консультацій з
перегляду та удосконалення
року
Відкрита регуляторна платформа (КП представниками підприємницької
місцевого регуляторного середовища
«ВМЦІ»)
спільноти м. Вінниця, що належать до
за пріоритетними сферами (видами)
Експерти з регуляторної політики різних сфер (видів) господарської
господарської діяльності
(за згодою)
діяльності
Департамент економіки і інвестицій
Виконавчі органи міської ради
2.2 Розробити проекти концепцій
Допоміжні профільні галузеві робочі Допоміжні інформаційні та
здійснення регулювання за
червень - групи
експертно-аналітичні матеріали,
пріоритетними сферами (видами)
грудень 2018 Відкрита регуляторна платформа (КП рекомендації для роботи Комісії
господарської діяльності у м. Вінниці
року
«ВМЦІ»)
Департамент економіки і інвестицій
Представники громадських об’єднань
підприємців (за згодою)
Експерти з регуляторної політики
(за згодою)

Нормативно-правова основа для
перегляду, прийняття рішення
про втрату чинності діючих або
необхідність розробки проектів
нових місцевих регуляторних
актів

Обізнаність територіальної
громади і підприємницької
спільноти міста про позитивні
наслідки і результати
проведеного перегляду
місцевого регуляторного
середовища

Визначені пріоритетні сфери
(види) господарської діяльності
для проведення перегляду та
удосконалення місцевих
регулювань у м.Вінниці

Ефективна організація роботи з
перегляду та удосконалення
місцевого регуляторного
середовища, її належне
інформаційно-експертне
забезпечення

2.3 Провести серію публічних
обговорень проектів концепцій
здійснення регулювання за
пріоритетними сферами (видами)
господарської діяльності у м.
Вінниця

2.4 Розробити систему примірних
кількісних показників для
вимірювання результативності
підготовки, прийняття та
відстеження результативності
регуляторних актів – відповідно до
стратегічних і програмних завдань
та пріоритетів соціальноекономічного розвитку м. Вінниця

Департамент економіки і інвестицій
вересень - Відкрита регуляторна платформа (КП
грудень 2018 «ВМЦІ»)
року
Департамент у справах ЗМІ та
зв’язків з громадськістю
Допоміжні профільні галузеві робочі
групи
Виконавчі органи міської ради
Представники громадських об’єднань
підприємців (за згодою)
Експерти з регуляторної політики
(за згодою)
Департамент економіки і інвестицій
жовтень - Департамент правової політики та
грудень
якості
2018 року Виконавчі органи міської ради
Експерти з регуляторної політики
(за згодою)
Відкрита регуляторна платформа (КП
«ВМЦІ»)

Пропозиції та зауваження
представників підприємницької
спільноти м. Вінниця, що належать до
різних сфер (видів) господарської
діяльності

Визначені основних підходів
щодо здійснення регулювання
пріоритетних сфер (видів)
господарської діяльності у
м.Вінниці на рівні місцевих
регуляторних актів

Проект системи примірних кількісних
показників для вимірювання
результативності підготовки,
прийняття та відстеження
результативності регуляторних актів

1. Механізм узгодження
регуляторної політики зі
стратегією та програмними
завданнями соціальноекономічного розвитку м.
Вінниця
2. Недопущення та усунення
зайвих регуляторних бар’єрів
на рівні місцевих регуляторних
актів

3. Забезпечення доступу до публічної інформації з питань регуляторної політики
3.1 Сформувати та оприлюднити
Виконавчі органи міської ради
Базовий перелік регуляторних актів
перелік діючих регуляторних актів
до 8 травня Департамент економіки і інвестицій органів і посадових осіб місцевого
органів і посадових осіб місцевого
2018 року
самоврядування м. Вінниця,
самоврядування м. Вінниці (із
оприлюднений на:
зазначенням дати набрання
- офіційному веб-сайті Вінницької
чинності, строку проведення
міської ради (http://www.vmr.gov.ua)
базового, повторного і періодичного
- Єдиному державному порталі
відстеження їх результативності (за
відкритих даних (http://data.gov.ua)
умови їх проведення) та інформації
про місце їх оприлюднення)
3.2 Постійно оновлювати перелік
Виконавчі органи міської ради
Актуальний перелік діючих
діючих регуляторних актів органів і
постійно Департамент правової політики та регуляторних актів (з врахуванням
посадових осіб місцевого
якості
усіх змін та доповнень),
самоврядування м. Вінниці
інформування про втрату чинності
окремими регуляторними актами

Виконання вимог
законодавства про
забезпечення доступу до
публічної інформації у форматі
відкритих даних

Обізнаність підприємців про
наявні регуляторні умови
ведення господарської
діяльності на території м.
Вінниця

3.3 Модернізувати існуючі
інформаційно-комунікативні
ресурси для забезпечення
реалізації державної регуляторної
політики у м. Вінниці

Департамент інформаційних
Ефективні інформаційнотехнологій
комунікативні ресурси для
Департамент економіки і інвестицій забезпечення реалізації державної
регуляторної політики у м. Вінниця:
- інтегрована рубрика (розділ)
“Регуляторна політика та бізнессередовище” на офіційному веб-сайті
Вінницької міської ради
- електронний інтерактивний реєстр
діючих регуляторних актів органів та
посадових осіб місцевого
самоврядування м. Вінниця (із
мобільним додатком для
автоматизованого подання
підприємцями (їх об’єднаннями)
інформації про пропозиції щодо їх
удосконалення/ доопрацювання – щодо
проектів, та про проблеми їх реалізації і
дотримання – щодо діючих актів)
3.4 Підготувати пропозиції до
Департамент правової політики та Проект рішення міської ради щодо
оновлення «Положення про порядок до 29 червня якості
внесення доповнень до «Положення
підготовки регуляторних актів
2018 року Департамент економіки і інвестицій про порядок підготовки регуляторних
виконавчими органами міської ради
Експерти з регуляторної політики актів виконавчими органами міської
у сфері господарської діяльності та
(за згодою)
ради у сфері господарської діяльності
їх прийняття Вінницькою міською
та їх прийняття Вінницькою міською
радою та її виконкому» прийнятого
радою та її виконкому» прийнятого
рішенням Вінницької міської ради
рішенням Вінницької міської ради
№1276 від 05.07.2005 року.
№1276 від 05.07.2005 року.
червеньгрудень
2018 року

В.о. керуючого справами виконкому

1. Постійна інтерактивна
участь підприємницької
спільноти у здійсненні
регуляторної політики та у
соціально-економічному
розвитку м. Вінниця
2. Оперативне виявлення
існуючих проблем і недоліків
підготовки та прийняття
регуляторних актів
3. Оперативна “корекція” і
вдосконалення регуляторних
актів у процесі їх дії та
виконання і застосування

1. Приведення у відповідність
процедур прийняття рішень
ОМС із регуляторними
процедурами
2. Створення сучасного
механізму регуляторного
менеджменту у системі
виконавчих органів Вінницької
міської ради

С. Чорнолуцький

Департамент економіки і інвестицій
Горлов Євген Ігорович
Працівник за строковим трудовим договором
відділу підтримки бізнесу
управління економічної політики

