
 

         Проєкт № 1499 
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від " _____" __________ 2023 року      № ______ 

 
 

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики у 2022 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: 

 

1. Взяти до відома звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2022 році, що додається. 

 

2. Оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Кропивницької 

міської ради у десятиденний строк після його прийняття. 

 

 
 

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наталія Селіванова 35 61 53 



   

      Додаток 

      до рішення Кропивницької міської ради 

      "____" _________2023 року № ______ 
  

Звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2022 році 
 

 Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами міської 

ради у 2022 році здійснювалася в умовах правового режиму воєнного стану на всій 

території України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до 

вимог 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" (далі – постанова № 308), Регламенту 

міської ради. 

 Протягом 2022 року реалізація державної регуляторної політики була 

спрямована на вдосконалення та спрощення правового регулювання господарських 

відносин, їх адаптації та налаштування на "воєнні рейки", підтримку 

підприємництва та зменшення втручання органів місцевого самоврядування у 

діяльність суб’єктів господарювання. 

 Виконавчими органами під час здійснення державної регуляторної політики   

забезпечується взаємодія із постійною комісією міської ради з питань економічного 

розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та регуляторної політики. 

 Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась шляхом, зокрема: 

 реалізації чинних регуляторних актів – рішень Кропивницької міської ради та  

її Виконавчого комітету; 

 відстеження результативності регуляторних актів; 

 оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності; 

 планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів тощо; 

 Діяльність з підготовки проєктів регуляторних актів у 2022 році була 

передбачена: 

 Планом діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік, який затверджено рішенням міської ради від                      

25 листопада 2021 року № 937"Про затвердження плану діяльності Кропивницької 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік"; 

 Планом діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік, що затверджений рішенням 

виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 763 "Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік". 

 Зазначені плани оприлюднені на офіційній вебсторінці міської ради в мережі 

Інтернет у розділі "Регуляторна політика". 

 Плани містять інформацію щодо найменування проєктів регуляторних актів, 

цілей прийняття, строків підготовки, найменування виконавчого органу, 

відповідального за його розробку. Інформація, зазначена у планах, надає  

можливість суб’єктам господарювання та фізичним особам планувати свою 

подальшу діяльність, приймати участь в обговоренні проєкту регуляторного акту, 

сприяє захисту їх прав. 

 В умовах    воєнного   стану    у 2022  році нові проєкти регуляторних актів  
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виконавчими органами не розроблялись. 

 План діяльності виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік затверджено рішенням виконавчого комітету від 13 грудня                   

2022 року № 915 "Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на                

2023 рік". 

 План діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік затверджено рішенням міської ради                                

від 15 грудня 2022 року № 1446 "Про затвердження плану діяльності 

Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік". 

 На виконання вимог статей 12, 13 Закону сформовано та постійно 

оновлюється Перелік діючих регуляторних актів – рішень Кропивницької міської 

ради та її Виконавчого комітету (далі – Перелік), який розміщено на офіційному 

вебсайті міської ради у розділі "Регуляторна політика". Станом на 01 січня 2023 

року чинними є 30 регуляторних актів, з них 15 рішень міської ради та 15 рішень 

виконавчого комітету міської ради. 

 Перелік є однією з форм ефективного обміну інформацією про регуляторну 

діяльність між розробниками і громадськістю, яка маючи доступ до Переліку, може 

впливати на регуляторну діяльність міської ради та виконавчого комітету, надаючи 

коментарі, пропозиції та зауваження. 

 З метою належної реалізації державної регуляторної політики та 

забезпечення принципу прозорості, залучення громадськості до регуляторної 

діяльності на офіційному вебсайті міської ради у розділі "Регуляторна політика" 

функціонують інформаційні підрозділи, зокрема: 

 звіт про регуляторну діяльність; 

 звіти про відстеження результативності регуляторних актів; 

 оприлюднення проєктів регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення 

проєктів регуляторних актів, проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного 

впливу до них; 

 реєстр регуляторних актів.  

 Відповідно до вимог статей 10, 13 Закону та постанови № 308 стосовно 

кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та 

періодичне відстеження його результативності. 

 Відстеження результативності діючих регуляторних актів – рішень міської 

ради та виконавчого комітету здійснювалось відповідно до Графіку здійснення у 

2022 році заходів відстежень, який затверджено 17 грудня 2021 року та розміщено 

на офіційному вебсайті міської ради (далі –  Графік). 

 Відповідно до Графіку протягом 2022 року виконавчими органами здійснено 

заходи з відстеження результативності 8 чинних регуляторних актів, з яких базове 

відстеження результативності - 5 регуляторних актів, повторне – 1, періодичне - 2. 

Звіти з відстеження регуляторних актів оприлюднені на вебсайті міської ради у 

розділі "Регуляторна політика". Це звіти: 

 про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 553 "Про встановлення 

ставок туристичного збору"; 

 про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 552 "Про встановлення 

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

ділянки"; 
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 про повторне 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"; 

 про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 554 "Про встановлення 

ставок збору за місця для паркування транспортних засобів"; 

 про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 551 "Про встановлення 

ставок єдиного податку"; 

 про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

міської ради від 29 березня 2011 року № 317 "Про затвердження Порядку 

функціонування місць поховань на території міста Кіровограда"; 

 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); 

 про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 жовтня 2021 року                  

№ 676 "Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території Кропивницької міської 

територіальної громади". 

 За результатами відстеження розробники зробили висновки, що регуляторні 

акти мають значний ступінь досягнення визначених цілей та не потребують 

перегляду, внесення змін чи доповнень. 

 Для процедури відстеження використовувались статистичні дані. У звітах 

про відстеження зазначались кількісні та якісні значення показників 

результативності, а також способи їх одержання. 
 

 ВИСНОВКИ: 

 При здійсненні державної регуляторної політики діяльність виконавчих 

органів Кропивницької міської ради у 2022 році (далі - виконавчі органи) 

спрямована на дотримання принципів доцільності, адекватності, ефективності, 

збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки. 
 

 ПРОПОЗИЦІЇ: 

 Здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської 

ради у 2023 році повинно бути спрямоване на: 
 неухильне дотримання виконавчими органами - розробниками регуляторних 

актів вимог чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 
 підвищення якості підготовки аналізу регуляторного впливу та проведення 

ґрунтовних відстежень результативності регуляторних актів. 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 



   

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про 

звіт щодо здійснення державної регуляторної  політики у 2022 році" 

 

 Законодавство України 

 Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

 підпунктом 9 пункту 1 статті 26 визначено, що заслуховування звіту 

сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у 

тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами відповідної ради; 

 підпунктом 1 пункту б статті 27 передбачено участь у здійсненні державної 

регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

 підпунктом 18-1 пункту 4 статті 42 зазначено, що міський голова бере участь 

у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в 

межах та у спосіб, встановлені законодавством; 

 частиною 6 статті 42 визначено, що при здійсненні наданих повноважень 

сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і 

відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед 

відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради 

повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним 

органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує 

відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради. 

 Механізм здійснення державної регуляторної політики органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування визначено                              

розділом VI Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". 

 Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 Відповідно до статті 38 Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" Кропивницька міська рада заслуховує 

щорічний звіт міського голови, про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради. 

 Ціль прийняття  

 Забезпечення відкритості та інформування громадськості про здійснення 

регуляторної діяльності  

 Результати розгляду постійними комісіями та виконавчим комітетом  

 Розгляд проєкту рішення відбудеться на засіданні постійної комісії з питань 

економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та регуляторної 

політики.  

 Заслуховування щорічного звіту міського голови, про здійснення державної 

регуляторної політики - виключно компетенція міської ради   

 Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення 

 Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових матеріальних і 

фінансових витрат з міського бюджету.  

 

 

Директор  департаменту  з  

питань економічного розвитку                                                Ніна РАХУБА 
 


	Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2022 році
	В И Р І Ш И Л А:
	Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

