
 

                                                                                                      Проєкт № 1094 
 

 
  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

 

  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від "____" __________ 2022 року                                                    №  _____ 

 

 

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної  політики у 2021 році 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 27, 

частиною шостою 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, 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2021 році, що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



                                                 
       Додаток 

      до рішення Кропивницької міської ради  

      "____" __________ 2022 року № ____ 

 

 

Звіт  

щодо здійснення державної регуляторної політики  

виконавчими органами міської ради у 2021 році 
 

Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами міської 

ради у 2021 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 нормативно-правових актів України, що регулюють 

взаємовідносини у сфері господарської діяльності, господарські і адміністративні 

відносини між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, а також з 

дотриманням Регламенту міської ради. 

Регуляторна діяльність була спрямована на забезпечення відкритості та 

прозорості під час розробки проєктів регуляторних актів, у тому числі з 

підготовки своєчасного й обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного 

впливу, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, перегляд і приведення у відповідність до вимог законодавства 

чинних нормативно-правових актів. 

Виконавчими органами Кропивницької міської ради (далі – Виконавчі 

органи) під час здійснення державної регуляторної політики у 2021 році 

забезпечено взаємодію із постійною комісією міської ради з питань економічного 

розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та регуляторної політики, 

яка визначена Положенням про постійні комісії відповідальною постійною 

комісією з вивчення та надання висновків про відповідність проєктів 

регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону.  

 Протягом 2021 року комісією надано п"ять висновків на проєкти рішення 

міської ради: 

 "Про затвердження Порядку транспортування та доставки померлих у 

морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг 

комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" у місті Кропивницькому"; 

"Про встановлення ставок єдиного податку"; 

"Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки"; 

"Про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних 

засобів"; 

"Про встановлення ставок туристичного збору". 

 Відповідно до статті 7 Закону забезпечено планування діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.  

План діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік за пропозиціями виконавчих органів у визначений термін сформовано та 

затверджено рішенням міської ради від 16 грудня 2020 року № 373, до якого 

включено сім проєктів рішень міської ради.  
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План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік затверджений рішенням виконавчого комітету від 

15 грудня 2020 року № 631, до якого ввійшли тринадцять проєктів регуляторних 

актів - рішень виконавчого комітету міської ради. 

Оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік було здійснено у міській газеті 

"Вечірня газета" та на офіційній вебсторінці міської ради в мережі Інтернет. 

 Протягом 2021 року підготовлено та оприлюднено: 

1) шість проєктів регуляторних актів - рішень міської ради, а саме: 

"Про затвердження Порядку транспортування та доставки померлих у 

морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг 

комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" у місті Кропивницькому", розробник проєкту – Головне управління 

житлово-комунального господарства; 

 "Про встановлення ставок єдиного податку", розробник проєкту -  

департамент з питань економічного розвитку міської ради; 

 "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки", розробник проєкту - департамент з питань 

економічного розвитку міської ради; 

 "Про встановлення ставок туристичного збору", розробник проєкту -  

департамент з питань економічного розвитку міської ради; 

 "Про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних 

засобів", розробник проєкту -  департамент з питань економічного розвитку 

міської ради; 

 "Про затвердження Вимог до розміщення, облаштування та функціонування 

майданчиків для паркування транспортних засобів на території Кропивницької 

міської територіальної громади", розробник проєкту - департамент з питань 

економічного розвитку міської ради; 

2) дванадцять проєктів регуляторних актів – рішення виконавчого 

комітету міської ради: 
"Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького", розробник проєкту – управління 

розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про встановлення вартості разового проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького" розробник 

проєкту – управління розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території Кропивницької міської 

територіальної громади", розробник проєкту – департамент з питань економічного 

розвитку;  

"Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів" – 

розробник проєкту - Головне управління житлово-комунального господарства; 
"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ФОП Кобченко В.В.", розробник проєкту – 

управління розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ТОВ "Кіровоград-Євро-Транс", розробник 

проєкту – управління розвитку транспорту та зв"язку; 
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"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "Автобаз-Кіровоград", розробник проєкту – 

управління розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "УкрАвтоІнвест", розробник проєкту – 

управління розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для КТ "Автолегіон-Варванської Ю.В.", розробник 

проєкту – управління розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "Паритет Сервіс", розробник проєкту – 

управління розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "ОЛІКС", розробник проєкту – управління 

розвитку транспорту та зв"язку; 

"Про затвердження Порядку надання дозволу на переведення нежитлових 

приміщень у категорію житлових, а також переведення житлових будинків і 

житлових приміщень у нежитлові", розробник – юридичне управління міської ради.  

Разом з кожним проєктом, що вносився на розгляд міської ради та її 

виконавчого комітету, забезпечено повідомлення про його оприлюднення та 

аналіз регуляторного впливу, з метою одержання пропозицій щодо удосконалення 

проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики. 

Проєкти рішень міської ради з аналізом їх регуляторного впливу 

направлялися до Державної регуляторної служби України, як Уповноваженого 

органу,  для підготовки пропозицій щодо удосконалення проєктів відповідно до 

принципів державної регуляторної політики. 

 Протягом 2021 року були прийняті сімнадцять регуляторних актів.  

 Це рішення міської ради: 

 від 20 травня 2021 року № 394 "Про визначення розмірів орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності міста Кропивницького"; 

від 08 липня 2021 року № 551 "Про встановлення ставок єдиного податку"; 

від 08 липня 2021 року № 552 "Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"; 

від 08 липня 2021 року № 553 "Про встановлення ставок туристичного 

збору"; 

від 08 липня 2021 року № 554 "Про встановлення ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів". 

 Рішення виконавчого комітету міської ради:  

 від 09 березня 2021 року № 133 "Про встановлення тарифу за одну поїздку 

пасажира у міському електричному транспорті м. Кропивницького"; 

 від 09 березня 2021 року № 134 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 

користування м. Кропивницького"; 

 від 26 жовтня 2021 року № 676 "Про затвердження Положення про порядок 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Кропивницької міської територіальної громади"; 

 від 09 грудня 2021 року № 801 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                   

ПП "ОЛІКС"; 
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 від 09 грудня 2021 року № 802 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                   

ТОВ "Кіровоград-Євро-Транс"; 

 від 09 грудня 2021 року № 803 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                    

КТ "Автолегіон-Варванської Ю.В."; 

 від 09 грудня 2021 року № 804 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                  

ПП "Автобаз-Кіровоград"; 

 від 09 грудня 2021 року № 805 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                 

ПП "Паритет Сервіс"; 

 від 09 грудня 2021 року № 806 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для            

ПП "УкрАвтоІнвест"; 

 від 09 грудня 2021 року № 807 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для              

ФОП Кобченко В.В."; 

 від 09 грудня 2021 року № 808 "Про встановлення тарифу за одну поїздку 

пасажира у міському електричному транспорті м. Кропивницького"; 

 від 09 грудня 2021 року № 809 "Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 

користування м. Кропивницького"; 

 від 14 грудня 2021 року № 917 "Про затвердження норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів у місті Кропивницькому"; 

 від 28 грудня 2021 року № 972 "Про затвердження Порядку надання 

дозволу на переведення нежитлових приміщень у категорію житлових, а також 

переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові". 

 Стосовно проєкту регуляторного акта - рішення міської ради "Про 

затвердження Порядку транспортування та доставки померлих у морги лікарень, а 

також трупів з місць пригод та одиноких громадян у морг комунального закладу 

"Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи" у місті 

Кропивницькому", підготовку якого було заплановано у 2021році, проведено 

обговорення (з 02 квітня по 02 травня 2021 року). Відповідальною постійною 

комісією надано висновок про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам 

статей 4 та 8 Закону, який разом з проєктом рішення та підписаним аналізом 

регуляторного впливу надіслано до Уповноваженого органу (Державної 

регуляторної служби України) для отримання пропозицій щодо удосконалення 

проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики. 

 Також, даний проєкт було направлено Південно-східному міжобласному 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (м. Дніпро) 

(далі - територіальне відділення) для погодження.   

 У зв"язку з непогодженням територіальним відділенням цей проєкт 

регуляторного акта було виключено з порядку денного сесії міської ради. 

Розробниками регуляторних актів дотримано терміни обговорення проєктів 

регуляторних актів до впровадження регуляторної діяльності: від одного до трьох 

місяців, як це передбачено Законом. Пропозиції і зауваження до проєктів 

регуляторних актів, які надходили під час їх обговорення, розглядалися 

розробниками у порядку, визначеному Законом. 
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 Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради за 2020 рік розглянуто на сесії міської ради (рішення 

міської ради від 25 березня 2021 року № 171) та оприлюднено у десятиденний 

термін після його розгляду. 

Постійно підтримується в актуальному стані реєстр діючих регуляторних 

актів. Їх перелік розміщено на офіційній вебсторінці міської ради в мережі 

Інтернет. Станом на 01 січня 2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них             

19 рішень міської ради та 16 рішень виконавчого комітету міської ради. 

Відповідно до статті 10 Закону стосовно регуляторних актів здійснювалися 

базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності.  

Графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних 

актів на 2021 рік затверджений міським головою і розміщений на офіційному 

вебсайті міської ради у рубриці "Регуляторна політика". 

Протягом 2021 року, згідно з графіком здійснення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних актів, проведено відстеження результативності 

20 регуляторних актів, з яких 10 – базових відстежень, 3 - повторні,                               

7 – періодичних.  

Під час проведення заходів з відстеження результативності дії регуляторних 

актів було встановлено, що реалізація 20 регуляторних актів забезпечила певне 

досягнення цілей, визначених при їх ухваленні. Усі звіти про відстеження 

результативності дії регуляторних актів оприлюднені на вебсторінці міської ради 

в мережі Інтернет, а саме: 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 серпня                       

2020 року № 380 "Про затвердження Порядку встановлення та перегляду тарифів 

на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг"; 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 березня 2021 року                   

№ 133 "Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького"; 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 березня 2021 року                   

№ 134 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького"; 

 звіти про базові відстеження результативності регуляторних актів - проєктів 

рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради "Про встановлення 

суб"єктам господарської діяльності (ПП "ОЛІКС", ФОП Кобченко В.В.", 

"УкрАвтоІнвест", ПП "Паритет Сервіс", ПП "Автобаз-Кіровоград",                             

КТ "Автолегіон-Варванської Ю.В.", ТОВ "Кіровоград-Євро-Транс") граничної 

вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького"; 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення міської ради від 11 червня 2019 року № 2567 "Про встановлення розмірів 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2020 рік"; 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради від 11 червня 2019 №2566 "Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік"; 
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звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради від 18 грудня 2019 року № 3054 "Про затвердження Правил 

благоустрою території міста Кропивницького"; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 вересня        

2013 року № 505 "Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв на право 

власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати або зіпсування оригіналів 

документів"; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради від 31 травня 2011 року № 570 "Про упорядкування 

роздрібної торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями на 

території міста Кропивницького"; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта-

рішення міської ради від 26 вересня 2006 року № 80 "Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках міста Кіровограда"; 

звіт про періодичне відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого 

комітету від 05лютого 2010 року № 112 "Про затвердження Порядку прийняття, 

реєстрації та зберігання виконавчих топографо-геодезичних зйомок закінчених 

будівництвом будинків, споруд та інженерних комунікацій у м. Кіровограді"; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Кіровоградської міської ради від 26 травня 2009 року № 1999 "Про 

заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення в місті Кіровограді"; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2522 "Про 

затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи підприємств 

торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста 

Кіровограда"; 

звіт про періодичне відстеження результативності нормативно-правового 

акта – 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 засобів". 

За пропозиціями виконавчих органів міської ради сформований План 

діяльності міської ради на 2022 рік, який затверджений рішенням міської ради від 

25 листопада 2021 року № 937 та оприлюднений  на вебсторінці міської ради в 

мережі Інтернет. Цей план передбачає підготовку двох проєктів регуляторних 

актів - рішення міської ради: 

"Про встановлення ставок єдиного податку". Основною ціллю проєкту є 

встановлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу 

України; 

"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 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 Кропивницького". Мета 

прийняття - покращення умов для проведення сезонної та позамагазинної торгівлі 

на території міста Кропивницького. 
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План діяльності виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 

23 листопада 2021 року № 763, оприлюднений на вебсторінці міської ради. До 

плану ввійшли дев"ять проєктів регуляторних актів – рішень виконавчого 

комітету міської ради, а саме: 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "ОЛІКС"; 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "Паритет Сервіс"; 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для КТ "Автолегіон – Варванської Ю.В."; 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "УкрАвтоІнвест"; 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ПП "Автобаз Кіровоград"; 

 Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ФОП Кобченко В.В.; 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для ТОВ "Кіровоград Євро Транс"; 

 "Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького"; 

 "Про встановлення вартості разового проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для КП "Електротранс" Кропивницької міської ради". 

 Основна мета проєктів - приведення тарифів на послуги пасажирського 

міського електричного транспорту та послуги пасажирського автомобільного 

транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування                  

м. Кропивницького до економічного обґрунтованого рівня. 

 Висновок: виконавчі органи Кропивницької міської ради забезпечили  у 

2021 році дотримання основних вимог та принципів Закону - доцільності, 

адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та 

врахування громадської думки під час здійснення державної регуляторної 

політики. 

 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 
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