
Столична влада закликає підприємців активніше долучатися до процесів 

дерегуляції господарської діяльності 

Киян-підприємців закликають активніше долучатися до 

запровадження дерегуляційних ініціатив у столиці.  

Як зазначили у Департаменті промисловості та розвитку 

підприємництва КМДА, в 2016 році звернень з 

відповідними пропозиціями від суб’єктів господарювання 

не надходило. У зв᾽ язку з цим Департамент ініціював 

проведення в районах опитування підприємців і громадських об’єднань щодо 

проблемних питань ведення бізнесу, які можуть бути вирішені на місцевому та 

державному рівнях. Окрім того, свої пропозиції щодо доцільності змін до чинних 

нормативно-правових актів які, на їхню думку, своїми нормами перешкоджають 

розвитку підприємництва Києва, внесли й районні державні адміністрації. 

Разом із тим Департамент промисловості та розвитку підприємництва спільно з 

Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг надав відповідні 

пропозиції до проекту урядової постанови «Про затвердження форм та Порядку 

повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про 

відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України». Вказаний проект спрямований спростити процедури 

окремих видів господарської діяльності. 

Оскільки дерегуляція є складовою частиною державної регуляторної політики, 

Київ дбає про недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних 

регуляторних актів. Зокрема, завдяки їхньої відкритості для фізичних і 

юридичних осіб. 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

оприлюднено на офіційному інтернет-порталі КМДА в розділі «Регуляторна 

діяльність». Цей план включає 11 проектів регуляторних актів. Усі вони є у 

вільному доступі з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних і 

юридичних осіб, їхніх об’єднань. 

Відповідальні структурні підрозділи постійно відстежують результативність 

регуляторних актів і їхніх проектів. Упродовж 2016 року оприлюднено 43 

відповідні звіти. 

Довідково. 

Торік оприлюднено 67 проектів регуляторних актів, а саме: 42 проекти 

регуляторних актів – рішень Київської міської ради (із них 7 проектів повторно 

оприлюднені) та 25 проектів регуляторних актів – розпоряджень КМДА з 

відповідним повідомленням про оприлюднення та аналізом регуляторного 

впливу. 
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На інтернет-порталі КМДА в підрозділі «Відомості про здійснення регуляторної 

діяльності» розділу «Регуляторна діяльність» поповнюється щорічна інформація 

про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики за 

інформацією http://kievcity.gov.ua 
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