ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
від 13.01.11 р. № 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОБОЧИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ ПРИСКОРЕНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
З метою забезпечення прозорості та урахування ініціатив суб’єктів господарювання,
об’єднань роботодавців, споживачів, представників наукових установ органи місцевого
самоврядування опубліковують повідомлення про створення робочої комісії з
прискореного перегляду регуляторних актів (далі – робочі комісії) у засобах масової
інформації, на офіційних WEB-порталах із зазначенням терміну та способу подання
пропозицій щодо кандидатур, адресу та контактний телефон для прийняття пропозицій
щодо кандидатур для участі у роботі комісій.
Для забезпечення необхідної регламентації та ефективності діяльності робочих груп,
доцільно включити до складу кожної з таких робочих груп не менше половини
представників об’єднань суб’єктів господарювання, об’єднань роботодавців, об’єднань
споживачів та представників наукових установ.
Формування робочої комісії доцільно здійснювати відповідно до такого правила: при
визначенні кількісного складу робочої комісії необхідно виходити з потреб забезпечення
необхідного рівня представництва усіх сторін та ефективної роботи. З огляду на це,
кількість учасників робочої комісії не може бути встановлена нормативно і обмежена
чиїмось рішенням.
При визначенні потенційних учасників робочої комісії зі сторони представників
об’єднань суб’єктів господарювання, об’єднань роботодавців та об’єднань споживачів,
слід виходити із забезпечення максимально можливого рівня представництва. Тобто, як
потенційні учасники в першу чергу мають розглядатися найбільші та найактивніші
громадські та підприємницькі об’єднання, представництво яких має бути забезпечене
переважно першими особами таких об’єднань, що можуть постійно брати участь у
засіданнях робочої комісії.
Зазначене вище допоможе забезпечити високий статус робочих груп, незмінність
складу, прозорість та ефективність їхньої діяльності.
При визначенні кандидатур членів робочої комісії - експертів, науковців, юристів
необхідно враховувати наступні вимоги:
- зазначена категорія членів робочої комісії повинна залучатися з наукових установ
або підприємств, юридичних фірм, консалтингових, аудиторських компаній тощо;
- досвід практичної діяльності у відповідній сфері;
- досвід участі у громадських заходах: робочих комісіях, круглих столах,
конференціях.
В якості членів робочої комісії на обласному та районному рівнях пропонується
також залучити представників територіального органу Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва у відповідній області.
Про сформований склад робочих груп, порядок їх роботи доцільно прийняти
рішення керівника регуляторного органу.
Основною формою роботи робочої комісії є засідання, які скликаються її
керівником.

Засідання сформованої робочої комісії пропонується скликати з обов’язковим
повідомленням усіх членів робочої комісії про дату, час та місце проведення засідання та
його порядок денний. Засідання проводяться в приміщенні відповідної ради.
Усім членам робочої комісії повинні бути надані тексти регуляторних актів, які
будуть аналізуватися на черговому засіданні не менш ніж за день до дати проведення
чергового засідання.
Засідання робочої комісії повинен вести її голова або, у разі його відсутності,
секретар. У разі невиконання ними цієї функції робоча комісія зі свого складу визначає
головуючого на засіданні.
Засідання робочої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як
половина її загального складу.
Усі рішення на засіданні робочої комісії приймаються більшістю від загальної
кількості членів робочої комісії. У випадку, якщо кількість членів робочої комісії є парною
і за або проти певного рішення або питання проголосувала половина членів робочої
комісії, голос головуючого на засіданні має вирішальне значення.
На засіданні робочої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на
засіданні робочої комісії.
При складанні переліку регуляторних актів органу, що утворив відповідну робочу
комісію, керівникові відповідного органу рекомендується прийняти рішення, згідно з яким
усі структурні підрозділи відповідного органу повинні надати у семиденний строк на
розгляд робочої комісії переліки та, у разі потреби, тексти прийнятих відповідними
структурними підрозділами регуляторних актів (в паперовому або електронному вигляді).
При складанні трьох переліків регуляторних актів (тих, що не відповідають
принципам державної регуляторної політики і підлягають перегляду шляхом внесення до
них змін; тих, що відповідають принципам державної регуляторної політики і не
потребують внесення до них змін; тих, що підлягають негайному скасуванню), відповідні
переліки та експертні висновки до регуляторних актів оформлюються додатками до
протоколів засідань робочої комісії. Відповідні переліки повинні бути підписані усіма
членами робочої комісії.
Член робочої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням,
прийнятим на засіданні, в тому числі з рішенням щодо включення або не включення
регуляторного акта до того або іншого переліку, має право висловити у письмовій формі
окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання робочої комісії.
Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення належного
виконання робочою групою своїх повноважень, робочій комісії рекомендується залучати
відповідних спеціалістів, технічних працівників.
Регуляторним органам пропонується забезпечити робочу комісію приміщенням,
засобами зв’язку, технікою, а також відповідними спеціалістами та технічними
працівниками, яких робоча комісія вважатиме за необхідне долучити до своєї роботи.
Робочі комісії повинні у дев’яностоденний строк провести аналіз регуляторних актів
відповідних рад. Під проведення аналізу підпадають всі чинні регуляторні акти незалежно
від того, коли вони були видані. Кожен регуляторний акт, прийнятий органом або
посадовою особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на відповідність
принципам державної регуляторної політики.

