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У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

           
СЕСІЯ   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від “____” ________  2016 року                                                               №  ____ 
 
Про  звіт  щодо  здійснення  державної 
регуляторної  політики  у 2015 році 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                          
статтями  25, 26 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,  
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Взяти до відома звіт щодо здійснення  державної регуляторної 

політики  у 2015 році, що додається. 
2. Відділу  по роботі  із засобами масової інформації у десятиденний 

термін з дня   прийняття  цього рішення забезпечити його оприлюднення у 
віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на офіційному   
сайті   Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет.    

  
 
 
  
Міський голова                                                                                    А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селіванова 24 13 26                            



                                                        Додаток 
                                                        до рішення Кіровоградської  міської ради  
                                                        “___” _________  2016 року   
                                                        № _____ 
 

Звіт  щодо здійснення  державної регуляторної політики у 2015 році 
 
Реалізація державної регуляторної політики у 2015 році 

Кіровоградською міською радою та її виконавчим комітетом відбувалася у 
відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик 
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 
акта», інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері 
господарської діяльності, здійснюють правове регулювання господарських і 
адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами 
господарювання. 
  З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її 
виконавчими органами запроваджено таку 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; 

- запровадження конструктивного зворотного зв’язку через діяльність 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва;   

- забезпечення експертування  проектів  регуляторних  актів  
Державною регуляторною службою України з метою оптимізації існуючих 
регулювань та підтвердження відповідності проектів принципам державної 
регуляторної політики й законодавства; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх 
регуляторного впливу на офіційному сайті Кіровоградської міської ради та у 
віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета”; - 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до 
впровадження регуляторної діяльності; 

- врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або 
діючих регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної 
регуляторної політики (шляхом публікації відповідної інформації у віснику 
Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на  офіційному сайті 
Кіровоградської міської ради; 
 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.   
Станом на 01 січня 2016 року  значаться  30 діючих регуляторних актів, у 
тому числі 21 – рішення міської ради та 9 – виконавчого комітету; 

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних 
актів. Протягом 2015 року відстежена результативність 6 регуляторних актів, 
з яких 1 базове відстеження,   1 - повторне відстеження, 4 — періодичне; 
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- планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки 

проектів регуляторних актів. Плани діяльності міської ради та її виконавчого 
комітету  з підготовки  проектів регуляторних актів  на 2015 рік були 
сформовані та затверджені, а саме: план діяльності Кіровоградської міської 
ради затверджений рішенням Кіровоградської міської ради                                       
від 11 листопада 2014 року року № 3611; план діяльності виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради затверджений рішенням виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради від 21 жовтня 2014 року  № 494. 
         Вищезазначеними  планами з підготовки  проектів регуляторних актів  
на 2015 рік (з урахуванням змін та доповнень) було включено 8 проектів 
регуляторних актів,  із них: 7 проектів рішень Кіровоградської міської ради 
та  1 проект рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Оприлюднення  планів діяльності регуляторних органів було  здійснено  
у віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на  офіційному   
сайті  Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет протягом 10 днів після 
їх затвердження.  
 Протягом 2015 року регуляторними органами прийнято 4 регуляторні 
акти, з них 3 - рішення Кіровоградської міської ради та 1 — рішення 
виконавчого комітету. 
 З метою удосконалення порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території міста Кіровограда  
прийнято рішення Кіровоградської міської ради від 02.07.2015 № 4225 “Про 
внесення змін до рішення  Кіровоградської міської ради від 12 вересня             
2012 року № 1907 “Про затвердження Тимчасового положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Кіровограда” (розробник проекту - юридичне управління). 
 Впорядкування процедури розміщення на елементах благоустрою міста 
Кіровограда, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Кіровограда, відкритих літніх майданчиків для здійснення 
підприємницької діяльності прийнято рішення Кіровоградської міської ради 
від 29.09.2015 № 4685 “Про затвердження  Положення про порядок 
користування окремими конструктивними елементами благоустрою 
комунальної власності під розміщення відкритих літніх майданчиків для 
здійснення  підприємницької діяльності” (розробник проекту — управління 
по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення). 
  З метою упередження ухилення від оподаткування фізичних осіб, які 
отримують доходи від надання нерухомого майна в оренду, прийнято 
рішення Кіровоградської  міської ради від 15.12.2015 № 23 „Про визначення 
мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі  нерухомого 
майна фізичних осіб” (розробник проекту - управління економіки). 
 Через об’єктивні причини не було прийняті у 2015 році наступні  
проекти  регуляторних актів - рішення  Кіровоградської  міської ради: 
 “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Кіровограда (розробник проекту - управління земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради).   
 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 03 грудня 2009 року   № 2905   „Про   затвердження   Порядку розрахунку   
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компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету 
підприємствам електро- та автомобільного транспорту  м. Кіровограда за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян” (розробник проекту - 
управління розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради); 
 “Про  внесення  змін  до  рішення Кіровоградської  міської  ради                
від  11  грудня  2012 року  № 2099 “Про управління майном, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда” 
(розробник проекту - управління власності та приватизації комунального 
майна Кіровоградської  міської ради); 
 “Про затвердження Положення про порядок, виявлення, обліку, 
зберігання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, прийняття такого 
майна до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда та 
подальшого розпорядження ним” (розробник проекту - управління власності 
та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради).  
 Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Кіровоградської 
міської ради   прийнятий  один регуляторний акт — рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 18.12.2015 № 658 “Про 
затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель” 
(розробник проекту - управління економіки). Даним рішенням визначений  
механізм здійснення електронних закупівель через систему електронних 
закупівель PROZORRO.  
    За пропозиціями  виконавчих органів Кіровоградської міської ради  
сформовані плани з питань підготовки регуляторних актів на 2016 рік.   
 План Кіровоградської міської ради, затверджений рішенням 
Кіровоградської    міської   ради   від   29 вересня 2015 року № 4566, включає 
в себе підготовку 2 проекти  рішення, основною метою яких є:  
 визначення на початок податкового року мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна, яке перебуває у власності 
фізичних осіб; 
 визначення суб”єктів оціночної  діяльності для проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого 
майна. 
 План виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
затверджений  рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 28 вересня 2015 року № 529, передбачає підготовку проекту 
регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради „Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої 
реклами в м. Кіровограді, затверджених рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 09.02.2009  року № 195”. 
 Основною метою прийняття проекту є  удосконалення системи  у галузі 
розміщення зовнішньої реклами в м. Кіровограді.     
 Плани діяльності регуляторних органів з питань підготовки 
регуляторних актів на 2016 рік оприлюднені  у віснику  Кіровоградської 
міської ради „Вечірня газета” та на офіційному сайті Кіровоградської міської 
ради в мережі Інтернет. 
 Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що    
основними завданнями  у 2016 році для виконавчих органів  Кіровоградської 
міської ради   залишаються:     
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 забезпечення максимальної прозорості  регуляторних процедур; 
 проведення якісного і повного аналізу  регуляторного впливу  на 
розвиток  бізнес-середовища та територіальної громади;  
 взаємодія з громадськими організаціями та науковими організаціями; 
 забезпечення  прийняття послідовних та ефективних рішень, 
направлених на  вирішення  конкретних цілей. 

 
 
 

Начальник управління економіки                                                     О. Осауленко 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


