
                                      Проєкт № 200 
 

 
  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

 

  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від "_____" __________ 2021 року                                                    №  ______ 

 

  

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної  політики у 2020 році 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                          

статтями 25, 26, 27, 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, 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 2020 році, що додається. 

 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації та управлінню 

інформаційних технологій забезпечення оприлюднити дане рішення у газеті 

територіальної громади міста Кропивницького "Вечірня газета" та на 

офіційному сайті Кропивницької міської ради в мережі Інтернет у 

десятиденний термін після його прийняття. 

 

 

 

Міський голова                                                             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



                                                                 Додаток 

                                                                 до рішення Кропивницької міської ради  

                                                                 "____"  __________ 2021 року № _____ 

 

Звіт  

щодо здійснення державної регуляторної політики  

виконавчими органами міської ради у 2020 році 

 

Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами 

міської ради у 2020 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 2020 році 

забезпечено взаємодію із постійною комісією міської ради з питань 

економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики, яка визначена Положенням про постійні комісії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання відповідальною постійною 

комісією з вивчення та надання висновків про відповідність проєктів 

регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону. Протягом 2020 року 

комісією надано два висновки на проєкти рішень міської ради: 

"Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького"; 

"Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького".   

 Відповідно до ст.7 Закону забезпечено планування діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік.  

План діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2020 рік за пропозиціями виконавчих органів у визначений термін 

сформовано та затверджено  рішенням міської ради від 08 жовтня 2019 року 

№ 2906, до якого включено 2 проєкти рішень міської ради.  

План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік затверджений рішенням виконавчого 

комітету  від 14 липня  2020 року № 289, до якого ввійшов 1 проєкт 

регуляторного акту- рішення виконавчого комітету міської ради. 

Оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік було здійснено у 

газеті територіальної громади міста Кропивницького "Вечірня газета" та на 

офіційній веб-сторінці міської ради в мережі Інтернет. 
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 Протягом 2020 року підготовлено та оприлюднено: 

1) 2 проєкти регуляторних актів - рішень міської ради, а саме: 

 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького" – 

розробник проєкту юридичне управління міської ради; 

 "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького - розробник 

проєкту Департамент надання адміністративних послуг міської ради; 

 2) 1 проєкт регуляторного акта – рішення виконавчого комітету 

міської ради  "Про порядок встановлення та перегляду тарифів на ритуальні 

послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг" – розробник – департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради та Дорадча рада при                              

КП "Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування". 

 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 з 

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 2020 року було ухвалено 2 регуляторні акти, а саме: 

         рішення міської ради від 16 грудня 2020 року № 29 "Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий 

офіс" міста Кропивницького"; 

 рішення виконавчого комітету 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". 

 По проєкту регуляторного акту, підготовку якого було заплановано у 

2020 році, а саме проєкт рішення міської ради "Про визначення розмірів 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста 

Кропивницького"  було проведено його обговорення (з 18.11 по 20.12.                 

2019 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. У пропозиціях 

Уповноваженого органу зазначено, що проєкт регуляторного акта не 

узгоджується з принципами статті 4 Закону, а саме  принципом доцільності, 

оскільки законодавством України визначено процедуру формування та 

розрахунку розмірів орендної плати, а встановлення  додаткового 

регулювання з боку органів місцевого самоврядування не передбачено. У 

зв’язку з цим  даний проект регуляторного акту не внесено до порядку 

денного сесії міської ради. 
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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. 

 Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради за 2019 рік обговорено на сесії міської ради (рішення 

міської ради від 26 травня 2020 року № 3304) та оприлюднений у 

десятиденний термін після його розгляду. 

Постійно підтримується в актуальному стані реєстр діючих 

регуляторних актів. Їх перелік розміщено на офіційній веб-сторінці міської 

ради в мережі Інтернет. Станом на 01 січня 2021 року чинними є                                 

24 регуляторні акти, з них 17 рішень міської ради та 7 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 2020 рік затверджений міським головою і розміщений 

на офіційному веб-сайті міської ради у рубриці "Регуляторна політика". 

Протягом 2020 року, згідно з графіком здійснення заходів з 

відстеження результативності дії регуляторних актів, проведено відстеження 

результативності 7 регуляторних актів, з яких 3 – базові відстеження,                  

2 - повторні, 2 – періодичні.  

Під час проведення заходів з відстеження результативності дії 

регуляторних актів було встановлено, що реалізація 7 регуляторних актів 

забезпечила певне досягнення цілей, визначених при їх ухваленні. Усі звіти 

про відстеження результативності дії регуляторних актів оприлюднені на 

веб-сторінці міської ради в мережі Інтернет, а саме: 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради від 06 листопада 2018 року № 1953 "Про встановлення 

заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста 

Кропивницького"; 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту - 

рішення міської ради 11 червня 2019 року № 2566 "Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік"; 

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

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

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

ділянки, на 2020 рік"; 

звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради від 29 вересня 2015 року № 4685 "Про затвердження 

Положення про порядок користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності"; 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради від 11 червня 2019 року № 2568 "Про затвердження  
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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"; 

звіт про базове 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 міської ради від 19.08.2010 року № 3674 "Про затвердження Правил 

утримання домашніх тварин у місті Кіровограді". 

За пропозиціями виконавчих органів міської ради сформований План 

діяльності міської ради на 2021 рік, який затверджений рішенням міської 

ради від 16 грудня 2020 року № 34 та оприлюднений у газеті територіальної 

громади міста Кропивницького "Вечірня газета" та на веб-сторінці міської 

ради в мережі Інтернет. Даний план передбачає підготовку одного 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". Основною ціллю даного проєкту є визначення порядку 

надання послуги з транспортування померлих тіл у морги. 

 План діяльності виконавчого комітету з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік затверджений рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 15 грудня 2020 року № 632, який оприлюднений у газеті 

територіальної громади міста Кропивницького "Вечірня газета" та на веб-

сторінці міської ради. До плану ввійшли два проєкти регуляторних актів – 

рішень виконавчого комітету міської ради, а саме: 

 "Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького"; 

 "Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного 

пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування                                            

м. Кропивницького". 

 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 2020 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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