
                                                                                                           Проєкт № 3931 

 
  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від «____» ________ 2020 року                                                                             №  ______ 

 

  

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної  політики у 2019 році 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                          

статтями 25, 26, частиною 6 статті 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 38 Закону України „Про засади  

державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності”, з метою 

забезпечення відкритості та інформування громадськості про здійснення 

регуляторної діяльності, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Взяти до відома звіт щодо здійснення державної регуляторної 

політики у 2019 році, що додається. 

 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення оприлюднити дане рішення у 

газеті територіальної громади міста Кропивницького „Вечірня газета” та на 

офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького в мережі Інтернет у 

десятиденний термін після його прийняття. 

 

 

 

Міський голова                                                             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 24 13 26 



                                                                       Додаток 

                                                                       до рішення Міської ради   

                                                                       міста Кропивницького 

                                                                       від «____»_________ 2020 року   

                                                                       № _____ 
 

Звіт  щодо здійснення  державної регуляторної політики у 2019 році 

 
Діяльність виконавчих органів міської ради щодо реалізації засад 

державної регуляторної політики, протягом року була зосереджена на 

поглибленні конструктивного діалогу з бізнесом у вирішенні питань створення 

стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу міста та сприятливих 

умов для розвитку підприємництва. 

Регуляторна діяльність у 2019 році здійснювалася відповідно до Закону 

України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності” (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України                       

від 16 грудня 2015 року № 1151 „Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308”, інших нормативних актів, 

що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, здійснюють 

правове регулювання господарських і адміністративних відносин між 

регуляторними органами та суб’єктами господарювання. 

В цілому регуляторна діяльність була спрямована на недопущення 

прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 

перегляд і приведення у відповідність до вимог законодавства чинних 

нормативно-правових актів, забезпечення відкритості та прозорості під час 

розробки проєктів регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного й 

обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу. 

 З метою виконання регуляторної діяльності Міською радою міста 

Кропивницького (далі - Міська рада) та Виконавчим комітетом Міської ради 

міста Кропивницького (далі – Виконавчий комітет) запроваджено наступну 

організаційну систему: 

- забезпечення реалізації повноважень Міської ради у здійсненні 

державної регуляторної політики діяльністю постійної комісії Міської ради   з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. Даною постійною комісією проводилися 

експертиза регуляторних актів на відповідність вимогам чинного законодавства 

України та супроводження проєктів при розгляді на сесії Міської ради. 

 - планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на              

2019 рік. Плани Міської ради та її Виконавчого комітету з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2019 рік сформовані та затверджені, як того вимагає 

Закон до 15 грудня 2018 року. План Міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів затверджений рішенням Міської ради від 06 листопада                     

2018 року № 1938, який налічував 6 проєктів.  

План діяльності Виконавчого комітету з підготовки проєктів 

регуляторних актів затверджений рішенням Виконавчого комітету                       

від 28 листопада 2018 року № 570, який складався зі 4 проєктів регуляторних 

актів, що були запропоновані виконавчими органами для включення. 

Оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2019 рік Міської ради та її    Виконавчого    комітету було здійснено   у газеті  
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територіальної громади міста Кропивницького „Вечірня газета” та на офіційній 

веб-сторінці Міської ради в мережі Інтернет.  

 Фактично протягом 2019 року підготовлено та оприлюднено 6 проєктів 

регуляторних актів. Разом з кожним проєктом, що вносився на розгляд міської 

ради та її виконавчого комітету, готувалися повідомлення про його 

оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, з метою одержання пропозицій з 

удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної 

політики. 

 Усі  проєкти рішень Міської ради з аналізом їх регуляторного впливу 

направлялися до Державної регуляторної служби України для підготовки 

пропозицій щодо удосконалення проєктів відповідно до принципів державної 

регуляторної політики. 

 Протягом звітного року було ухвалено 5 регуляторних актів: 4 рішення 

міської ради  від: 

 11.06.2019 № 2566 „Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у 

м. Кропивницькому на 2020 рікˮ; 

 11.06.2019 № 2567 „Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рікˮ; 

 11.06.2019 № 2568 „Про затвердження Положення про порядок 

розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території міста 

Кропивницькогоˮ; 

 від 18.12.2019 № 3054 „Про затвердження Правил благоустрою території 

міста Кропивницькогоˮ. 

 У кінці 2019 року проведено обговорення проєкту рішення міської ради 

„Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності міста Кропивницькогоˮ. 

 Прийнято одне рішення Виконавчого комітету від 11.09.2019 №523 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09 лютого 2009 

року  № 195 „Про    затвердження    Правил   розміщення   зовнішньої реклами в  

м. Кропивницькому та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового 

користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування 

рекламних засобівˮ.  

 Частина із запланованих на 2019 рік до підготовки регуляторних актів, у 

зв’язку з об’єктивними обставинами та за відповідними роз’ясненнями 

розробників не розглядалася на сесіях Міської ради та засіданнях її 

Виконавчого комітету. Це, зокрема, відбувалося через зміни в нормативно-

правовій базі в різних сферах господарської діяльності, через які їх ухвалення 

стало неактуальним.  

 Однією з причин призупинення регуляторної процедури за проєктом 

рішення Міської ради щодо внесення змін та доповнень до рішення Міської 

ради від 11 грудня 2012 року № 2107 „Про затвердження Порядку залучення 

коштів замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста 

Кіровоградаˮ є скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту, шляхом виключення статті 40 Закону України „Про регулювання 

містобудівної діяльностіˮ. 

 Розробниками не розроблялися проєкти регуляторних актів - рішення 

Виконавчого комітету: 

 „Про затвердження вартості послуг з медичного обслуговування, які 

надаються   закладами,  підприємствами   комунальної власності Міської ради  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#n595
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#n595
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міста Кропивницькогоˮ. Відсутня нормативна база, яка б визначала порядок 

визначення вартості даних послуг; 

 „Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницькогоˮ; 

 „Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах загального користування                                     

м. Кропивницькогоˮ.    

- дотримання термінів обговорення проєктів регуляторних актів до 

впровадження регуляторної діяльності. Всі проєкти регуляторних актів   

обговорювалися від одного до трьох місяців, як того вимагає Закон; 

- врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проєктів або 

діючих регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення. Всі пропозиції і 

зауваження до проєктів, які надходили під час їх обговорення розглядалися 

розробниками, у порядку визначеному Законом; 

 - забезпечення інформаційної відкритості з питань державної 

регуляторної політики (шляхом публікації відповідної інформації у газеті 

територіальної громади міста Кропивницького „Вечірня газета” та на офіційній 

веб-сторінці Міської ради в мережі Інтернет). Звіт про здійснення державної 

регуляторної політики у 2018 році заслуханий на сесії міської ради (рішення 

Міської ради від 19 березня 2019 року № 2452 та оприлюднений у десятиденний 

термін після його розгляду; 

- забезпечення широкого доступу до регуляторних актів. Постійно 

підтримується в актуальному стані реєстр діючих регуляторних актів, перелік 

яких розміщено на офіційній веб-сторінці Міської ради в мережі Інтернет. 

Станом на 01 січня 2020 року значаться 25 діючих регуляторних актів, з них                   

18 – рішень Міської ради та 7 – Виконавчого комітету; 

- здійснення відстежень результативності дій прийнятих регуляторних 

актів. Відповідно до статті 10 Закону стосовно регуляторних актів 

здійснювалися базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності. 

Протягом 2019 року, згідно з графіком здійснення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних актів проведено відстеження 

результативності 6 регуляторних актів, з яких 2 – базових відстеження,                  

1 - повторне, 3 – періодичних. Під час проведення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних актів було встановлено, що реалізація                   

6 регуляторних актів забезпечила певне досягнення цілей, визначених при їх 

ухвалені. Усі звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів 

оприлюднені на веб-сторінці Міської ради в мережі Інтернет, а саме: 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року                 

№ 1953 „Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах міста Кропивницького”; 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

проєкту рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

„Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького”; 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 10 липня  
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2018 року № 352 «Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного 

пасажира   на    міських   автобусних   маршрутах   загального    користування  

м. Кропивницького»; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

Положення про порядок надання в оренду цілісних майнових комплексів та 

індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської 

ради від 11 грудня 2012 року № 2099 „Про управління майном, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького”; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

„Про затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової участі у 

розвитку інфраструктури міста Кіровограда”, затвердженого рішенням Міської 

ради від 11 грудня 2012 року № 2107; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – 

рішення Кіровоградської міської ради від 3 грудня 2009 року № 2905 „Про 

затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок субвенції 

з державного і міського бюджетів підприємствам електро- та автомобільного 

транспорту міста за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право 

на безкоштовний проїзд (зі змінами та доповненнями)ˮ; 

За пропозиціями виконавчих органів Міської ради сформований План 

діяльності Міської ради на 2020 рік, який затверджений рішенням Міської ради 

від 08 жовтня 2019 року № 2906, та який оприлюднений у газеті територіальної 

громади міста Кропивницького „Вечірня газета” та на веб-сторінці Міської ради 

в мережі Інтернет. 

Даний план передбачає підготовку 3 проєктів рішень:  

„Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки”; 

„Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”; 

„Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького”. 

 Основною ціллю даних проєктів – визначення ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку на 2021 рік та створення 

єдиного механізму справляння орендної плати за використання земель 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького. 

 Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що виконавчі 

органи Міської ради забезпечують дотримання основних вимог та принципів 

Закону – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, 

передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки. 

У 2020 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на 

підвищення ефективності державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності, та забезпечити: 

недопущення ухвалення економічно недоцільних і неефективних 

регуляторних актів; 

підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з 

відстеження регуляторних актів; 

інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення 

регуляторних процедур як під час обговорення проєктів регуляторних актів, так 

і для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності 

їх дії. 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 
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