
 

У К Р А Ї Н А  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 29 березня 2018 року                                                                      № 1564 

 

  

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної  політики у 2017 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 2017 році, що додається. 

 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення оприлюднити дане рішення у 

віснику міської ради „Вечірня газета” та на офіційному сайті Міської ради 

міста Кропивницького в мережі Інтернет у десятиденний термін після його 

прийняття. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович  

 

 

 

 

 

 
 

 

Селіванова 24 13 26 



                                                                       Додаток 

                                                                       до рішення  Міської ради   

                                                                       міста Кропивницького 

                                                                       29 березня   2018 року   

                                                                       № 1564 
 

Звіт  щодо здійснення  державної регуляторної політики у 2017 році 

 
Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році Міською радою 

міста Кропивницького та Виконавчим комітетом Міської ради міста 

Кропивницького відбувалася у відповідності до вимог Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі 

– Закон України), 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. 

 З метою виконання регуляторної діяльності Міською радою міста 

Кропивницького та Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького 

запроваджено наступну організаційну систему: 

забезпечення реалізації повноважень Міської ради міста Кропивницького 

у здійсненні державної регуляторної політики діяльністю постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності; 

планування діяльності Міської ради міста Кропивницького та 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького з підготовки 

проектів регуляторних актів. План діяльності Міської ради міста 

Кропивницького на 2017 рік був сформований та затверджений, як того вимагає 

Закон України до 15 грудня 2016 року (рішення Кіровоградської міської ради                        

від 10 листопада 2016 року № 602). Оприлюднення Плану діяльності Міської 

ради міста Кропивницького на 2017 рік було здійснено у віснику міської ради 

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

Кропивницького в мережі Інтернет протягом 10 днів після його затвердження. 

Що стосується проектів регуляторних актів – рішень Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького, то їх розробка виконавчими органами 

Міської ради міста Кропивницького на 2017 рік не планувалась; 

запровадження конструктивного зворотного зв’язку через діяльність 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, якою протягом року 

проведено 7 засідань; 

забезпечення експертування проектів регуляторних актів Державною 

регуляторною службою України з метою оптимізації існуючих регулювань та 

підтвердження відповідності проектів принципам державної регуляторної 

політики й законодавства. За висновками Державної регуляторної служби 

України один проект рішення не мав ознак регуляторного характеру і був 

ухвалений без проведення регуляторної процедури, а саме: рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1201 „Про внесення  
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змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 

„Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Кіровограді на 2016-2020 рокиˮ, яким затверджено Порядок використання 

коштів, передбачених у Програмі розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кіровограді на 2016-2020 роки на фінансово-кредитну та інвестиційну 

підтримку суб’єктів підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проектів; 

оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного 

впливу на офіційній веб-сторінці Міської ради міста Кропивницького та у 

віснику 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 міської ради 

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

Кропивницького в мережі Інтернет); 

забезпечення широкого доступу до регуляторних актів. Постійно 

підтримується в актуальному стані реєстр діючих регуляторних актів, перелік 

яких розміщено на офіційній веб-сторінці Міської ради міста Кропивницького в 

мережі Інтернет. Станом на 01 січня 2018 року значаться 21 діючий 

регуляторний акт, у тому числі 16 – рішень Міської ради міста Кропивницького 

та 5 – Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького; 

здійснення відстежень результативності дій прийнятих регуляторних 

актів. Відповідно до графіка здійснення заходів з відстеження результативності 

дії регуляторних актів протягом 2017 року проведено відстеження 

результативності 6 регуляторних актів, з яких 1 – повторне відстеження,                       

5 – періодичних. Під час проведення заходів з відстеження результативності дії 

регуляторних актів було встановлено, що реалізація 5 регуляторних актів 

забезпечила певне досягнення цілей, визначених при ухваленні, 1 - підлягає 

скасуванню. Усі звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів 

оприлюднені на веб-сторінці Міської ради міста Кропивницького в мережі 

Інтернет, а саме: 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Кіровоградської міської ради від 26.05.2009 № 1999 „Про заходи 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення в місті Кіровоградіˮ;  

звіт про періодичне відстеження регуляторного акта - рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 05.02.2010 № 112 „Про 

затвердження Порядку прийняття, реєстрації та зберігання виконавчих 

топографо-геодезичних зйомок закінчених будівництвом будинків, споруд та 

інженерних комунікацій у м. Кіровограді”; 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4685 „Про затвердження 

Положення про порядок користування окремими конструктивними елементами  
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благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльностіˮ; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1734 „Про затвердження  

Положення щодо порядку організації поховання та надання ритуальних послуг 

населенню на території міста Кіровоградаˮ зі змінами та доповненнями; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Кіровоградської міської ради від 19.08.2010 № 3674 „Про затвердження 

Правил утримання домашніх тварин у місті Кіровоградіˮ; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Кіровоградської міської ради від 11.10.2005 № 1353 „Про затвердження 

Порядку вивезення та знешкодження твердих побутових відходів з території 

приватного житлового сектора міста Кіровограда та Договору про надання 

послуг по вивезенню та знешкодженню твердих побутових відходів з 

приватного житлового сектораˮ. 

За пропозиціями виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

сформований План діяльності Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік, 

який затверджений рішенням Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 № 

1205,  та який оприлюднений у віснику міської ради „Вечірня газета” та на веб-

сторінці Міської ради міста Кропивницького в мережі Інтернет. 

Даний план передбачає підготовку 2 проектів рішень:  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 23.02.2016 № 93 „Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянкиˮ; 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 27.01.2015 № 3949 „Про встановлення розмірів ставок єдиного податкуˮ. 

  Основною ціллю прийняття даних проектів - приведення рішень до вимог 

чинного законодавства. 

 Пропозицій щодо розробки у 2018 році проектів регуляторних актів — 

рішень Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 

виконавчих органів міської ради не надходило.  

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що у цілому стан 

реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в 

місті визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у 

відповідності до норм та вимог Закону України. 

Пріоритетами в забезпеченні та реалізації регуляторної політики на                

2018 рік має стати активне залучення експертів для участі у формуванні 

політики через механізм розрахунку витрат на запровадження регулювання для 

суб’єктів підприємництва, у тому числі малого, збереження системного 

характеру планування, оприлюднення та врахування громадської думки членів 

територіальної громади, суб’єктів господарювання та їх об’єднань. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 
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