
  
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

           
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ   ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  06 березня 2013 року                                                                     №  2255 
 
Про  звіт  щодо  здійснення  державної 
регуляторної   політики  у 2012 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 2012 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.    

3. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на  постійну 
комісію Кіровоградської міської  ради з питань регуляторної політики, 
підприємництва,     інвестицій     та    зовнішньоекономічної    діяльності    та   
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василенка І.М.  
 
 
Міський голова                                                                                      О. Саінсус                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Селіванова 24 13 26                              



                                                        Додаток 
                                                        до рішення Кіровоградської  міської ради  
                                                        06 березня  2013 року   
                                                        № 2255 
 

Звіт  щодо здійснення  державної регуляторної політики у 2012 році 
 

 Протягом 2012 року виконавчими органами Кіровоградської міської 
ради реалізовувалася регуляторна  політика з урахуванням вимог Указу 
Президента України від 12 березня 2012 року №187/2012 „Про Національний 
план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 
2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава” стосовно спрощення процедур отримання документів 
дозвільного характеру, перегляду нормативно-правових актів, недопущення 
прийняття розпорядчих документів, що мають формальний характер.   
 Регуляторна діяльність Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету (далі - регуляторні органи)   концентрувалася на виконанні завдань і 
принципів, визначених нормами  Закону України „Про  засади  державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон) та 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2008 № 308 „Про 
затвердження методик  проведення  аналізу впливу та відстеження  
результативності регуляторного акта”. 
 На  всіх етапах  підготовки та прийняття  регуляторних актів 
забезпечувалося неухильне дотримання виконавчими органами 
Кіровоградської міської ради  вимог регуляторного законодавства, а саме: 
 виявлення  фактів  прийняття регуляторних актів  з порушенням вимог 
регуляторного законодавства та здійснення заходів, направлених  на 
усунення  виявлених порушень; 
 здійснення заходів щодо відстеження  результативності дії прийнятих 
регуляторних актів.  
 Запровадження вищезазначених заходів стало одним із критеріїв 
забезпечення відкритості роботи та участі громади в обговоренні  проектів 
рішень і процедур їх прийняття. Додержання на практиці  регуляторними 
органами   принципів прозорості, доцільності, ефективності, збалансованості 
та передбачуваності при прийнятті регуляторних актів протягом 2012 року 
підтверджено: 
 забезпеченням широкого доступу підприємців до діючих регуляторних 
актів, проектів нових та аналізу їх регуляторного впливу, планів підготовки 
проектів регуляторних актів, змін до них, відомостей про регуляторну 
діяльність. Станом на 01 січня 2013 року  значаться  25 діючих регуляторних 
актів, у тому числі 16 – рішень міської ради та 9 – виконавчого комітету;  
  оприлюдненням  інформації з питань регуляторної діяльності на 
офіційному сайті Кіровоградської міської ради та у віснику Кіровоградської 
міської ради „Вечірня газета”; 
 проведенням  відстеження результативності діючих регуляторних 
актів; 
 організацією  виконання  для суб’єктів господарювання  дозвільних та 
погоджувальних процедур та принципом організаційної єдності. 
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 Дотримання  регуляторними органами  принципу передбачуваності 
регуляторної діяльності підтверджується  складанням планів регуляторної 
діяльності  та внесенням змін та доповнень до них. 
 Плани діяльності регуляторних органів з підготовки  проектів 
регуляторних актів  на 2012 рік були сформовані  та затверджені, як того 
вимагає Закон, а саме: план діяльності Кіровоградської міської ради 
затверджений рішенням Кіровоградської міської ради                                                    
від 07 грудня 2011 року № 1025; план діяльності виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради затверджений рішенням виконавчого  комітету 
Кіровоградської міської ради від  20 червня 2012 року №  501. 
         Вищезазначеними  планами з підготовки  проектів регуляторних актів  
на 2012 рік (з урахуванням  доповнень) було включено 7 проектів 
регуляторних актів,  із них: 5 проектів рішень Кіровоградської міської ради 
та  2 проекти рішень 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 2012 року регуляторними органами прийнято 5 регуляторних 
актів - рішень Кіровоградської міської ради. 
 Для врегулювання  правовідносин між учасниками сфери благоустрою 
прийнято рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року        
№ 1710 „Про затвердження Правил благоустрою міста  Кіровограда” 
(розробник проекту – спеціалізована інспекція). 
  Запроваджено порядок демонтажу самовільно та незаконно  
встановлених тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Кіровограда відповідно 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 – юридичний відділ).  
 З метою врегулювання відносин  у сфері управління майном, що є у 
власності територіальної громади міста Кіровограда, прийнято рішення 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 „Про 
управління майном, що є у власності територіальної громади м. Кіровограда” 
(розробник проекту – управління власності та приватизації комунального 
майна). 
 У зв'язку з приведенням порядку залучення коштів замовників до 
пайової участі у розвитку інженерно – транспортної та соціальної  
інфраструктури міста Кіровограда до вимог чинного законодавства, прийнято 
рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року  № 2107 „Про 
затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової участі у 
розвитку інженерно – транспортної  та соціальної  інфраструктури  міста 
Кіровограда” (розробник проекту - управління містобудування та   
архітектури). 
 З метою упередження ухилення від оподаткування фізичних осіб, які 
отримують доходи від надання нерухомого майна в оренду, прийнято 
рішення Кіровоградської  міської ради від  11 грудня 2012 року  № 2111 „Про  



3 
визначення мінімальної вартості місячної оренди  1 кв. м загальної площі  
нерухомого майна фізичних осіб” (розробник проекту - управління 
економіки). 
  У грудні 2012 року розпочато процедуру обговорення проекту 
регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради „Про внесення змін та доповнень до Порядку переведення  жилих 
будинків (квартир) і приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у 
жилі в м. Кіровограді”. Даний проект регуляторного акта передбачає 
спрощення процедури переведення  жилих будинків (квартир) і приміщень у 
нежилі та навпаки. 

 За пропозиціями  виконавчих органів Кіровоградської міської ради  
сформовані плани з питань підготовки регуляторних актів на 2013 рік.  

 План Кіровоградської міської ради, затверджений рішенням 
Кіровоградської    міської   ради   від  11 грудня 2012 року № 2113, включає в 
себе підготовку 2 проектів  рішень, основною метою яких є упорядкування 
продажу пива, алкогольних та безалкогольних напоїв  на території міста 
Кіровограда та  врегулювання правових відносин між органами  місцевого 
самоврядування та суб'єктами господарювання у сфері торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового обслуговування населення щодо встановлення  
режиму роботи. 
  План виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
затверджений 27 листопада 2012 року № 978, передбачає підготовку  проекту 
регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради „Про затвердження Правил  приймання стічних вод підприємств у 
комунальну систему каналізації міста  Кіровограда”. Ціллю прийняття 
проекту є організація прийому стічних вод, безпека експлуатації, 
забезпечення охорони навколишнього природного середовища від 
забруднення скидами стічних вод, проведення єдиної екологічної політики з 
питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування 
процедури укладання договорів з суб'єктами господарювання на послуги 
водовідведення. 
   Плани діяльності регуляторних органів з питань підготовки 
регуляторних актів 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 2013 році для виконавчих органів  Кіровоградської 
міської ради залишаються: 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. 

 
 
 

Заступник начальника 
управління економіки                                                                   А. Пузакова   


