
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ   ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 лютого   2011 року                             №   200

Про  звіт  щодо  здійснення  державної
регуляторної   політики     виконавчими 
органами  Кіровоградської міської ради 
у 2010 році

Керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Закону України „Про  засади  
державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності”, з метою  
забезпечення відкритості  і 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  виконавчими органами Кіровоградської міської ради у 2010 році 
(додається).

2.  Виконавчим органам  Кіровоградської міської ради  при підготовці  
проектів рішень, які спрямовані на правове регулювання  господарських, 
адміністративних  відносин  між регуляторними органами та суб’єктами 
господарювання, дотримуватися  розділу 10 Регламенту  виконавчих органів  
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 23 квітня 2008 року № 644, в частині 
якісного та своєчасного виконання регуляторної процедури підготовки 
проектів регуляторних актів. 
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3. 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.   

4. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на  постійну 
комісію Кіровоградської міської  ради з питань регуляторної політики, 
підприємництва,     інвестицій     та    зовнішньоекономічної    діяльності    та  
першого заступника міського голови Дзядуха В.О. 

Міський голова                                                                                      О.Саінсус        

Селіванова
241326



Додаток
                                                        до рішення Кіровоградської міської ради 
                                                         від 24 лютого 2011 року  № 200

Звіт  щодо здійснення  державної регуляторної політики
виконавчими органами Кіровоградської міської ради у 2010 році

Протягом 2010 року реалізація державної регуляторної політики 
виконавчими органами Кіровоградської міської ради концентрувалася на 
виконанні завдань, визначених нормами  Закону України „Про  засади  
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі-
Закон), та постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2008 року             
№ 308 «Про затвердження методик  проведення  аналізу впливу та 
відстеження  результативності регуляторного акта», а саме  щодо:

забезпечення неухильного дотримання  виконавчими органами 
Кіровоградської міської ради  вимог регуляторного законодавства на етапах  
підготовки та прийняття  регуляторних актів;

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  якості 
управління, забезпечило відкритість роботи та участь територіальної громади 
в обговоренні  проектів рішень і процедур їх прийняття  за рахунок:

постійного своєчасного  розміщення  інформації на офіційному веб-
сайті Кіровоградської міської ради  про  обговорення  проектів  регуляторних 
актів;

оприлюднення  інформації з питань регуляторної діяльності у віснику 
Кіровоградської міської ради ”Вечірня газета”;

організації  виконання  для суб’єктів господарювання  дозвільних та 
погоджувальних процедур та принципом організаційної єдності, механізм 
здійснення яких запроваджено на регуляторних засадах.

Дотримання  Кіровоградською міською радою та її виконавчим 
комітетом (далі - регуляторні органи)  принципу передбачуваності 
регуляторної діяльності підтверджується  складанням планів регуляторної 
діяльності  на 2010  рік та внесенням змін та доповнень до них.

Плани діяльності регуляторних органів з підготовки  проектів 
регуляторних актів  на 2010 рік сформовані  та затверджені, як того вимагає 
Закон, до 15 грудня 2009 року, а  саме: план діяльності Кіровоградської 
міської ради затверджений рішенням Кіровоградської міської ради від           
3 грудня 2009 року № 2894; план діяльності виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради затверджений рішенням виконавчого  комітету 
Кіровоградської міської ради від  23  листопада 2009 року №  1318.
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До планів з підготовки  проектів регуляторних актів  на 2010 рік   

(з урахуванням  доповнень) було включено 7 проектів регуляторних актів,  із 
них - 2 проекти рішень Кіровоградської міської ради та  5 проектів 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 2010 року регуляторними органами прийнято 4 регуляторних 
акти, з них 1 регуляторний акт  - рішення Кіровоградської міської ради та        
3 регуляторних акти - рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради.

З метою врегулювання відносин  у сфері  поводження, утримання, 
використання  домашніх тварин та відповідно до плану  діяльності 
Кіровоградської міської ради з підготовки  проектів регуляторних актів 
прийнято рішення від 19 серпня 2010 року № 3674 «Про затвердження  Правил 
утримання домашніх тварин у місті Кіровограді» (розробник  проекту -
департамент житлово-комунального господарства).

Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Кіровоградської 
міської прийняті такі регуляторні акти:

від 22.02.2010 року № 127 «Про затвердження КП «Кіровоград-
Універсал 2005» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» 
(розробник проекту - департамент економіки та фінансів);

від 25.05.2010 року № 463 «Про затвердження  Порядку  приймання та 
зберігання виконавчих  топографо - геодезичних зйомок  об’єктів  
будівництва у м. Кіровограді» (розробник проекту - управління 
містобудування та   архітектури);

від  09.08.2010 року № 709 «Про  погодження  вартості послуг з 
технічного обслуговування  одного базового  ліфта у житлових будинках» 
(розробник проекту - департамент економіки та фінансів).         

Відповідно до статті 10 Закону протягом 2010 року проведено три  
базових та одне повторне відстеження результативності регуляторних актів. 
Звіти про результати даних відстежень оприлюднені у віснику 
Кіровоградської міської ради ”Вечірня газета” та на офіційному веб-сайті   
Кіровоградської міської ради.

За пропозиціями  виконавчих органів Кіровоградської міської ради  
сформовані плани  діяльності Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету з питань підготовки  регуляторних актів  на 2011 рік. 

Рішенням    виконавчого     комітету    Кіровоградської міської ради  від
24 грудня  2010 року № 1102 затверджений План  діяльності  виконавчого 
комітету з питань підготовки  регуляторних актів  на 2011 рік, який містить 
1 проект  рішення, основна мета якого є визначення механізму встановлення 
тарифів на житлово-комунальні послуги. 
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Рішенням    Кіровоградської    міської   ради   від  17 грудня 2010 року

№ 46 затверджений План Кіровоградської міської ради з питань підготовки 
регуляторних актів  на 2011 рік,  який містить 2 проекти регуляторних актів.
Основна мета  прийняття  проектів - це врегулювання    відносин у сфері 
надання ритуальних послуг та визначення порядку взаємодії  адміністратора 
з місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання.  

Плани  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  виконавчі 
органи не у повному обсязі  виконують плани діяльності з питань підготовки 
проектів   регуляторних актів   та розділ 10   Регламенту  виконавчих  органів  
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 23 квітня 2008 року № 644. Треба відмітити 
неготовність підприємців, громадських організацій, населення до 
професійного партнерства з  виконавчими органами Кіровоградської міської 
ради у сфері підготовки аналізу регуляторного впливу, до пропагування  
альтернативних  механізмів розв’язання   проблем, для налагоджування  яких 
планується  вводити певне регулювання. 

Тому на 2011 рік основними завданнями для виконавчих органів  
Кіровоградської міської ради залишається:

забезпечення  максимальної прозорості  регуляторних процедур, 
проведення якісного і повного  аналізу  регуляторного впливу  на розвиток  
бізнес-середовища та територіальної громади;

подальша взаємодія  з громадськими організаціями та науковими 
організаціями;

створення  дієвих механізмів  для забезпечення  прийняття послідовних 
та ефективних рішень, направлених на  вирішення  конкретних цілей.

Заступник директора департаменту
економіки та фінансів                     О.Осауленко 


