Інформація
про упровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Дніпровської міської ради у 2022 році, 
станом на 01.04.2022

Державна регуляторна політика здійснюється виконавчими органами Дніпровської міської ради відповідно до законів України «Про засади держав-ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 183 «Про Порядок здійснення державної регуля-торної політики виконавчими органами Дніпровської міської ради», Програми щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.03.2021 № 10/5 і в цілому спрямована на недопущення прийняття еконо-мічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляд і приведення у відповідність до вимог законодавства діючих нормативно-правових актів, забезпечення відкритості та прозорості під час розробки проєктів регуляторних актів. 
Організаційне забезпечення і координацію діяльності щодо здійснення державної регуляторної політики регуляторними органами здійснює департа-мент правового забезпечення Дніпровської міської ради.
Згідно зі ст. 38 Закону прийнято рішення міської ради від 26.01.2022          № 67/15 «Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2021 році», звіт оприлюднено у встановленому порядку. 
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.02.2022 № 229 затверджено Реєстр чинних регуляторних актів, до якого включено 38 регуля-торних актів: 19 рішень міської ради та 19 рішень виконавчого комітету міської ради.
Відповідно до ст. 7 Закону, з урахуванням рішення міської ради від 24.02.2021 № 76/4 «Про планування діяльності з підготовки проєктів регуля-торних актів міською радою» за пропозиціями розробників проєктів регулятор-них актів рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.11.2021 № 1248 (зі змінами) затверджено плани діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, до яких включено 11 проєктів рішень міської ради та 12 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради. 
З метою дотримання норм конкурентного законодавства, запобігання потенційному негативному впливу на конкуренцію виконавчим органам міської ради рекомендовано направляти проєкти регуляторних актів, проєкти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію на узгодження до Південно-східного міжобласного територіаль-ного відділення Антимонопольного комітету України.
Систематично проводиться поточний перегляд чинних регуляторних актів, за результатами якого за звітний період внесено зміни до двох регуляторних актів у нерегуляторній частині.
Також, продовжується робота щодо перегляду рішень Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, які є регуляторними актами згідно з розпоряд-женням міського голови від 07.10.2021 № 2-7/10-р «Про перегляд регуляторних актів» щодо їх відповідності вимогам ст. 4 Закону, а саме принципам державної регуляторної політики. 
Виконавчими органами міської ради – розробниками регуляторних актів, згідно з Розпорядженням, забезпечено підготовку 31 висновків щодо відповід-ності регуляторних актів вимогам ст. 4 Закону.
Затверджено План-графік проведення у 2022 році відстежень результативності регуляторних актів Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, згідно з яким підготовлено та оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради у розділі «Регуляторна політика» звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконкому міської ради від 22.12.2020 № 1257 «Про затвердження Умов опо-рядження та утримання фасадів будівель і споруд на території  м. Дніпра в межах історичних ареалів і на об’єктах культурної спадщини поза межами історичних ареалів».  
На виконання вимог статті 5 Закону на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради у розділі «Регуляторна політика» оприлюднюється така інформа-ція: перелік регуляторних актів, проєкти регуляторних актів для обговорення, плани регуляторної діяльності, плани-графіки відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та щоквартальна інформація про стан реалізації державної регуляторної політи-ки виконавчими органами міської ради.
Згідно з розпорядженням міського голови від 28.02.2019 № 160-р «Про кодифікацію рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови» продовжується системна робота щодо прове-дення кодифікації актів міської ради та її виконавчого комітету.
Усього кодифіковано 116  рішень міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі 30 регуляторних актів. 
З метою запровадження заходів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку малого і середнього підприємництва у місті, нових форм взаємодії влади, бізнесу та громадськості на умовах відкритості, партнерства та балансу інтересів розпорядженням міського голови від 03.02.2022 № 2-3/2-р створено робочу групу з питань підготовки проєкту Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Дніпрі на 20222026 роки.
Пріоритетним напрямком реалізації вимог регуляторного законодавства у місті є оприлюднення інформації у формі відкритих даних, що сприяє прозо-рості та відкритості регуляторної діяльності виконавчих органів міської ради. 
Забезпечено оприлюднення та оновлення інформації, визначеної законо-давством про засади регуляторної політики, відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 (зі змінами), на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua та на офіційному порталі Відкритих даних Дніпровської міської ради opendata.dniprorada.gov.ua.
Для інформаційної підтримки підприємництва на офіційному порталі Дніпровської міської ради dniprorada.gov.ua функціонує вебресурс «Бізнес-простір Дніпра», завдяки якому можливо отримати актуальну та системати-зовану інформацію щодо алгоритмів започаткування власної справи, елект-ронних сервісів для бізнесу, порядку та умов отримання адміністративних послуг і документів дозвільного характеру, об’єктів інфраструктури підпри-ємництва у місті, а також пріоритетних напрямів співпраці суб’єктів господа-рювання з міською владою в рамках реалізації програм і проєктів. 
Місто Дніпро увійшло до складу Міжміської робочої групи ІКМ, створеної в рамках Програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст, яка є складовою Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Проводиться робота, спрямована на поліпшення показників рейтингу по місту Дніпру. 
Дніпро – одне з небагатьох українських міст, яке увійшло до пілотного проєкту «Економічний добробут громад через регуляторну та антикорупційну експертизу місцевих рішень», що реалізовується Громадською організацією «Аналітично-адвокаційний центр «Львівський регуляторний хаб» за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (ЕUACI). У рамках реалізації проєкту та підписаного меморандум про співпрацю між Дніпровською міською радою та Громадською організацією «Аналітично-адвокаційний центр «Львівський регу-ляторний хаб» планується проведення тренінгів та інших заходів навчального характеру для підвищення обізнаності фахівців виконавчих органів міської ради щодо інструментів регуляторної політики та отримання прикладних навичок їх застосування. 
10.02.2022 у Дніпровській міській раді відбулась ZOOM конференція з актуальних питань ведення бізнесу. Захід організовано Дніпровською міською радою спільно зі Спілкою підприємців Дніпропетровщини.
Під час заходу представники Головного управління Держпродспожив-служби у Дніпропетровській області з-поміж іншого поінформували підпри-ємців про різні законодавчі нововведення, а також щодо груп товарів, які увійшли до секторального списку для перевірок на поточний рік, довідки про реєстрацію потужностей, сертифікації різних товарів, захист прав споживачів тощо. Учасники конференції у форматі діалогу відповіли на усі питання, що цікавили підприємців.
У цілому виконавчі органи міської ради забезпечують дотримання основних вимог Закону, інформаційну відкритість регуляторних процедур під час підготовки регуляторних актів, що сприяє вдосконаленню процесу право-вого регулювання господарських відносин. 
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