Аналіз регуляторного впливу
до проекту Порядку особистого прийому громадян
у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання
Статтею 22 Закону України “Про звернення громадян” передбачено, що
керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом
громадян. Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.
Водночас є нагальна необхідність врегулювати питання розгляду
звернень громадян, а також організації особистого прийому громадян у
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі –
Національна рада).
У зв’язку із цим Національною радою розроблено проект Порядку
особистого прийому громадян у Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення (далі – проект Порядку особистого прийому), з
метою належної організації особистого прийому громадян.
2. Цілі державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є визначення порядку
проведення особистого прийому громадян посадовими особами Національної
ради, належна організація використання громадянами права на особистий
прийом, реалізація норм Закону України “Про звернення громадян”.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів
досягення зазначених цілей
Під час підготовки проекту Порядку взаємодії було опрацьовано два
альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.
Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній
сфері без змін. Зазначений спосіб не є доцільним, оскільки він в недостатній
мірі забезпечує виконання Національною радою норм Закону України “Про
звернення громадян” щодо організації проведення особистого прийому
громадян посадовими особами Національної ради.
Друга альтернатива – знайшла своє відображення у проекті Порядку
особистого прийому, згідно з яким забезпечуватиметься належна організація
проведення особистого прийому посадовими особами Національної ради,
своєчасний розгляд звернень громадян.
Таким чином, другий спосіб є оптимальним для досягнення поставлених
цілей щодо організації прозорої процедури проведення особистого прийому
громадян посадовими особами Національної ради.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Даним регуляторним актом пропонується затвердити проект Порядку
особистого прийому громадян, який визначатиме порядок взаємодії
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структурних підрозділів Національної ради щодо організації проведення
особистого прийому громадян, передбачатиме врегулювання питання
розгляду звернень посадовими особами Національної ради.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта
Негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта,
відсутні.
Запровадження Порядку особистого прийому виключає настання будьякої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.
Контроль за виконанням вимог акта здійснюватиметься у
встановленому порядку.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз
вигод та витрат
Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного
акта:
Суб’єкти
Держава

Суб’єкти
господарювання
Громадяни

Вигоди
застосування єдиних підходів
та
підвищення
ефективності
роботи щодо здійснення розгляду
звернень та організації особистого
прийому громадян в Національній
раді.
розгляд звернень;
право на особистий прийом.
розгляд звернень;
право на особистий прийом.

Витрати
додаткові витрати
відсутні

додаткові витрати
відсутні
додаткові витрати
відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод,
що підтверджує необхідність прийняття цього регуляторного акта.
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону України “Про
звернення громадян”, його дія поширюється на необмежений термін і
обмежується сферою дії Закону.
Регуляторний акт набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.
8. Показники результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності регуляторного акта є:
чіткий та прозорий процес проведення особистого прийому громадян
посадовими особами Національної ради;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Порядку
особистого прийому для громадського обговорення розміщено у підрозділі
“Проекти регуляторних актів” розділу “Регуляторна діяльність” офіційного
веб-сайту Національної ради;
виконання проекту регуляторного акта не потребує витрат суб’єктів
господарювання.

3

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта
Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим
актом шляхом аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта
здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення
заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Голова
Національної ради
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