ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 13.06.2018р. №87-р

Про затвердження положення про
роботу Комісії з перегляду місцевого
регуляторного середовища та її складу
Відповідно до ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання ст. 5, 11, 31, 37 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 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;
заходу №11 «Дерегуляція підприємницької діяльності» Програми посилення
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Вінниці на
2017–2020 роки:
1. Затвердити та оприлюднити склад Комісії з перегляду місцевого
регуляторного середовища у м.Вінниці (Додаток 1).
2. Затвердити та оприлюднити Положення про роботу Комісії з перегляду
місцевого регуляторного середовища (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
міського голови Скальського В.В.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 13.06.2018р. №87-р
Склад комісії з перегляду
місцевого регуляторного середовища у м. Вінниці
Голова комісії:
Скальський Владислав Володимирович – заступник міського голови;
Заступник голови комісії:
Погосян Віталій Валерійович – директор департаменту економіки і інвестицій
міської ради;
Секретар комісії:
Островерхова Анастасія Валеріївна – начальник відділу підтримки бізнесу
департаменту економіки і інвестицій міської ради;
Члени комісії:
Бочевар Роман Павлович – директор департаменту правової політики та якості
міської ради;
Марцинковський Леонід Васильович – співголова Ради підприємців при
міському голові (за згодою);
Очеретний Андрій Михайлович – депутат Вінницької міської ради, голова
постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва,
транспорту, зв’язку та сфери послуг (за згодою);
Стукан Олег Степанович – депутат Вінницької міської ради (за згодою);
Зільберт Євген Михайлович – експерт ГО «Спілка підприємців «СТІНА» (за
згодою);
Данілова Олеся Вікторівна – завідуюча сектором ДРС у Вінницькій області (за
згодою);
Печалін Олександр Валентинович – голова ГО «Спілка підприємців «СТІНА»;
Лисецька Надія Василівна – президент ГО «Клуб ділових людей»;
Корінник Майя Олександрівна – головний спеціаліст відділу досліджень та
розслідувань
Вінницького
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету України;
Сухоребра Тетяна Іванівна – завідуюча кафедрою права Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
Фролова Наталія Станіславівна – начальник відділу правового забезпечення
Вінницької ТПП;
Шаульська Лариса Володимирівна – декан економічного факультету
Донецького національного університету імені Василя Стуса.
В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 13.06.2018р. №87-р
ПОЛОЖЕННЯ
про роботу Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища
1. Загальні положення
1.1. Комісія з перегляду місцевого регуляторного середовища (далі – Комісія) є
постійно діючим консультативно - дорадчим органом.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України та центральних органів
виконавчої влади, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а
також даним Положенням.
1.3. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними
органами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста,
підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями (зокрема,
громадськими об’єднаннями підприємців) міста.
2. Завдання Комісії
2.1. Завданнями Комісії є:
- проведення аналізу реалізації положень Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» органами і посадовими
особами місцевого самоврядування міста;
- здійснення перегляду і оцінки місцевого регуляторного середовища з метою
виявлення недоцільних регуляторних бар’єрів (зокрема, актів, що втратили
актуальність чи є неефективними) і створення сприятливих умов для розвитку
підприємницької діяльності, залучення інвестицій та соціально-економічного
розвитку міста;
- організація діяльності Робочих груп та інших робочих органів (зокрема, за
пріоритетними для міста сферами та галузями господарської діяльності1) з перегляду
місцевого регуляторного середовища та оцінки місцевих регуляторних актів;
- забезпечення навчання членів Комісії, Робочих груп та інших учасників діяльності
з перегляду місцевого регуляторного середовища (зокрема, посадових осіб місцевого
самоврядування м. Вінниця, представників громадських об’єднань підприємців)
методичним підходам і практичним навичкам з перегляду регуляторних актів;
- аналіз отриманих пропозицій до місцевих регуляторних актів та надання висновків
щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;
- затвердження рекомендацій та пропозицій за результатами перегляду місцевих
регуляторних актів;
- постійне інформування підприємницької спільноти міста про стан і поточні результати
роботи Комісії та перегляду місцевого регуляторного середовища;
Пріоритетність сфер та галузей господарської діяльності визначається на пілставі Стратегії розвитку м. Вінниця та відповідних
місцевих програм (цільових програм).
1

- формування та підтримка в актуальному стані оптимізованого переліку регуляторних
актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста за результатами перегляду;
- оформлення та оприлюднення підсумків і результатів перегляду місцевого регуляторного
середовища (зокрема, у вигляді річного публічного звіту «Перегляд місцевого
регуляторного середовища: наближення місцевих регулювань до потреб розвитку громади
м. Вінниця»).
3. Повноваження Комісії
3.1. До повноважень Комісії належить:
- здійснення перегляду місцевих регуляторних актів, оцінка їх ефективності і
результативності, а також відповідності вимогам законодавства і принципам
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- затвердження рекомендацій з приведення місцевих регуляторних актів у
відповідність із принципами державної регуляторної політики, забезпечення їх
ефективності та результативності, усунення недоцільних регуляторних бар’єрів;
- надання органам та посадовим особам місцевого самоврядування міста пропозицій
щодо внесення змін до діючих актів органів місцевого самоврядування (зокрема,
регуляторних актів) та покращення місцевого регуляторного середовища загалом;
- затвердження за результатами перегляду місцевих регуляторних актів
обґрунтованих рекомендацій, що в обов’язковому порядку розглядаються органами і
посадовими особами місцевого самоврядування міста;
- аналіз отриманих пропозицій щодо перегляду місцевих регуляторних актів та
підготовка і надання рекомендацій щодо їх перегляду та приведення у відповідність із
принципами державної регуляторної політики;
- висвітлення питань і результатів своєї діяльності у засобах масової інформації, на
офіційному веб-сайті Вінницької міської ради за підсумками проведення засідань
Комісії.
4. Права комісії
4.1. Комісія має право:
- отримувати в установленому законом порядку від центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та громадських об’єднань інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;
- запрошувати на свої засідання посадових осіб органів місцевого самоврядування м.
Вінниця, представників підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань
(зокрема, громадських об’єднань підприємців) для розгляду питань, що входять до її
компетенції (за згодою);
- звертатися до підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань підприємців
щодо надання інформації про регуляторні бар’єри, які перешкоджають здійсненню
законної підприємницької діяльності, та пропозицій з покращення місцевого
регуляторного середовища;

- делегувати своїх членів до участі у засіданнях органів місцевого самоврядування
міста, на яких розглядаються рекомендації, затверджені Комісією за результатами
перегляду місцевого регуляторного середовища;
- ініціювати перед посадовими особами і органами місцевого самоврядування міста
проведення робочих зустрічей, засідань погоджувальних груп для розгляду і
врахування рекомендацій та пропозицій Комісії за участі посадових осіб місцевого
самоврядування міста та членів Комісії;
5. Структура Комісії
5.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника, секретаря та членів.
5.2. Персональний склад Комісії та зміни до нього затверджується розпорядженням
міського голови згідно Основних принципів формування складу Комісії.
5.3. Голова Комісії:
 скликає засідання Комісії та головує на них;
 здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на неї завдань;
 розподіляє обов'язки між членами Комісії;
 координує діяльність Комісії з виконавчими органами міської ради та посадовими
особами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями;
 підписує протоколи засідань, звернення (запити) та інші документи,
підготовлені Комісією за результатами її діяльності;
 забезпечує взаємодію Комісії з виконавчими органами міської ради,
підприємствами, установами та організаціями міста в межах своїх
повноважень;
 надає пропозиції міському голові щодо складу Комісії;
 дає доручення Робочим групам та окремим членам Комісії тощо.
5.4. Заступник голови Комісії:
 здійснює повноваження та виконує доручення, визначені головою Комісії;
 за дорученням голови Комісії та/або у разі його відсутності виконує його
обов’язки.
Заступник голови Комісії обирається з числа членів комісії, що є представниками
громадських об’єднань підприємців або вищих навчальних закладів міста.
5.6. Секретар Комісії має право:
 скликає за дорученням голови Комісії засідання Комісії та Робочих груп;
 забезпечує ведення протоколів засідання Комісії та Робочих груп;
 забезпечує організацію діяльності Комісії та Робочих груп (зокрема, ведення
діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з
урахуванням пропозицій членів Комісії та Робочих груп;
 здійснює моніторинг стану реалізації рішень Комісії, врахування рекомендацій
та пропозицій Комісії, регулярно інформує голову Комісії та її членів з цих
питань;
 виконує в межах своїх повноважень доручення голови Комісії.

5.7. Член Комісії має право:
 брати участь у засіданнях;
 отримувати інформацію про діяльність Комісії та надавати пропозиції з питань,
пов’язаних з її діяльністю.
6. Регламент діяльності Комісії
6.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням
голови Комісії, але не рідше, ніж один раз на місяць.
6.2. Заступник голови та члени Комісії мають право ініціювати проведення
позачергових засідань.
6.3. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як
половина її членів.
6.4. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, та
оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, пропозицій, які підписує
головуючий та секретар.
6.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні
Комісії.
6.6. Рішення Комісії, оформлені у вигляді протоколу, знаходяться у секретаря Комісії
та відкриті для ознайомлення її членами, а також представниками засобів масової
інформації.
6.7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний
характер для розгляду і врахування в роботі виконавчих органів міської ради.
7. Забезпечення діяльності Комісії
7.1. Питання організаційного забезпечення діяльності Комісії покладається на
департамент економіки та інвестицій Вінницької міської ради.
7.2. Члени Комісії в ході підготовки пропозицій до порядку денного засідань, з метою
створення необхідних умов для виконання визначених завдань, можуть ініціювати
запрошення на засідання посадових осіб виконавчих органів міської ради,
представників установ та організацій міста, представників бізнес-об’єднань.
7.3. Для опрацювання окремих питань (завдань) Комісія може створювати окремі
Робочі групи та інші робочі органи, що діють у складі і рамках повноважень Комісії.
Для організації діяльності Робочих груп Комісія призначає керівника Робочої групи.
Протоколи засідань Робочої групи веде секретар Комісії і підписує керівник Робочої
групи та секретар Комісії.

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

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

