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Комісія з регулювання
азартних ігор та лотерей
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ,
01601

Щодо проєкту регуляторного акта

У Державній регуляторній службі України (далі – ДРС) на опрацюванні
знаходиться проєкт рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
«Про затвердження Порядку інспектування гральних закладів» (далі – проєкт
рішення), разом з додатками, поданий листом Комісії з регулювання азартних
ігор та лотерей від 05.08.2022 № 11-5/1099.
Під час розгляду проєкту рішення до ДРС надійшов лист від Українського
науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз при СБУ
від 01.09.2022 № 18/В-2330 (копія додається) із пропозиціями до проєкту
рішення, положення якого, на їх думку, потребує суттєвого доопрацювання.
Звертаємо увагу розробника на те, що одним із ключових принципів
державної регуляторної політики, визначених вимогами статті 4 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
(далі – Закон), є принцип прозорості та врахування громадської думки, який
передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій
регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий
розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у
встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх
об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних
актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування
громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

З огляду на вищевикладене, з метою дотримання зазначених вимог Закону,
пропонуємо здійснити об’єктивний розгляд зазначеного листа та
проінформувати адресанта і ДРС про результати розгляду.
Додатково повідомляємо, що отриману інформацію буде враховано при
підготовці рішення про погодження цього проєкту або рішення про відмову в
його погодженні.
Додатки:
1. Лист Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та
судових експертиз при СБУ від 01.09.2022 № 18/В-2330 на 2 арк.
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