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Фінансове забезпечення
(грн. )

В тому числі за 
рахунок:

№ 
п/п

Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін 
виконання

Виконавці

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

інших 
джерел

фінансу-
вання

місц. 
бюджету

(загальний 
фонд)

Результат 
впровадження

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Забезпечення 

реалізації державної 
регуляторної 
політики у сфері 
господарської 
діяльності

1.1 Підготовка 
та оприлюд-
нення на веб-
сторінці
Кіровоградської 
міської ради
проектів 
регуляторних 
актів з метою 
інтерактивного
спілкування та 
одержання 
пропозицій і 
зауважень від 
фізичних та 
юридичних осіб

2011 рік Відділ по 
роботі із 
засобами 
масової 
інформації, 
державні 
адміністра-
тори Кірово-
градської 
міської ради

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

Врахування  
громадської думки 
при підготовці 
нормативно-
правових актів, 
усунення правових 
перешкод для 
розвитку 
дозвільної системи 
у сфері
господарської 
діяльності
міста
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1.2   Оприлюд-
нення на веб-
сторінці
«Дозвільна 
система міста 
Кіровограда»
інформації, 
необхідної для 
суб'єктів 
господарювання 
щодо
провадження 
ними 
господарської 
діяльності у 
сфері дозвільної 
системи

1.3 Постійне 
оновлення та 
доповнення 
інформації на 
веб-сайті 
«Дозвільна 
система міста 
Кіровограда»

Постійно

Постійно

Виконавчі 
органи 
міської ради, 
місцеві 
дозвільні 
органи, 
державні 
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

Виконання вимог 
Закону України 
«Про дозвільну 
систему  у сфері 
господарської 
діяльності», 
виконання вимог 
регуляторного акта 
- Положення про 
адміністратора та 
порядок його 
взаємодії з
місцевими 
дозвільними 
органами, 
суб´єктами 
господарювання 
та територіальним 
органом 
спеціально 
уповноваженого 
органу 
з питань дозвільної 
системи у сфері 
господарської 
діяльності
в м. Кіровограді,
затвердженого 
рішенням КМР від 
17.06.2008 року 
№ 601.
Створення 
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прозорих умов 
функціонування 
органів влади.
Додержання 
рівності прав 
суб'єктів 
господарювання

2. Удосконалення 
системи видачі 
документів 
дозвільного характеру 
за принципом 
організаційної єдності

2.1  Ведення та 
утримання 
реєстру 
документів 
дозвільного 
характеру

2.2  Придбання 
антивірусної 
комп’ютерної 
програми
«Dr.Web
Scanner» для
забезпечення  
постійного 
функціонування
реєстру

2011 рік

2011 рік

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

500

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

500

Виконання ст. 6
Закону України 
«Про дозвільну 
систему  у сфері 
господарської 
діяльності» та
наказу Державного 
комітету України з 
питань 
регуляторної 
політики та 
підприємництва 
від 18.04.2006 року 
№ 39
«Про Тимчасовий 
порядок 
формування, 
ведення та 
користування 
реєстром 
документів 
дозвільного 
характеру»
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2.3  Надання 
консультацій на 
сторінках веб-
сайту з 
актуальних 
питань 
дозвільної 
системи у сфері 
господарської 
діяльності міста 
Кіровограда та 
загального права

2.4 Матеріально-
технічне 
забезпечення 
роботи міського 
дозвільного 
центру «Діалог-
центр»
(Придбання 
додаткових 
робочих місць 
для учасників 
дозвільного 
центру,  
забезпечення 
копіювальною 
технікою)

Постійно Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

5000

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

5000

Виконання вимог 
Закону України 
«Про дозвільну 
систему  у сфері 
господарської 
діяльності»

Забезпечення 
належного 
функціонування 
міського 
дозвільного центру 
«Діалог-ценр».
Забезпечення 
виконання 
Положення про 
міський 
дозвільний центр 
«Діалог-центр» 
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3. Удосконалення 

нормативно-правової 
бази міста стосовно 
дозвільної системи у 
сфері господарської 
діяльності

Моніторинг та 
аналіз існуючих 
нормативно-
правових 
документів, 
підготовка 
пропозицій 
щодо внесення 
змін і доповнень  

Постійно Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

Створення 
сприятливих
умов для ведення 
господарської 
діяльності.
Усунення 
правових та 
адміністративних 
перешкод
у реалізації права 
на підприємницьку 
діяльність

4. Ресурсне та 
інформаційне 
забезпечення,
формування 
інфраструктури

4.1 Надання 
консультацій з 
питань вимог та 
порядку видачі 
документів 
дозвільного 
характеру

4.2  Здійснення  
заходів щодо 
виконання вимог 
до  обладнання 
робочого місця 
адміністратора  :
підключення до 
мережі 
INTERNET
(за умовами 
прайсу на 
послуги );

Постійно

2011 рік

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

4200

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

4200

Проведення 
роз’яснювальної 
роботи
з питань вимог та 
порядку видачі 
документів 
дозвільного 
характеру.
Забезпечення 
виконання
постанови КМУ 
від 21.05.09 
№ 526 «Про заходи 
щодо 
упорядкування 
видачі документів 
дозвільного 
характеру у сфері 
господарської 
діяльності».
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забезпечення
канцтоварами,
засобами 
почтового 
зв’язку 

4.3  Організа-
ційне  та 
інформаційне 
забезпечення 
проведення 
представниками  
місцевих 
дозвільних 
органів 
спільного 
обстеження 
об'єкта, на який        
видається     
документ 
дозвільного 
характеру;
додержання 
адміністратора-
ми строків 
передачі 
документації 
місцевим 
дозвільним 
організаціям та 
суб’єктам 

2011 рік Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

3000

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

3000

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

Виконання вимог 
наказу 
Держпідприєм-
ництва від 
15.05. 2006 року 
№ 45 «Про 
затвердження 
Порядку
здійснення 
контролю за 
додержанням
вимог 
законодавства з 
питань видачі 
документів 
дозвільного 
характеру».
Виконання вимог 
Закону України 
«Про дозвільну 
систему  у сфері 
господарської 
діяльності».
Спрощення 
процедури 
отримання 
дозволів для 
суб´єкта 
підприємницької 
діяльності.
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підприємницької 
діяльності
шляхом  
забезпечення 
автотранспортом

4.4  Підтримка 
роботи 
інформаційного 
веб-сайту з 
питань 
дозвільної 
системи у сфері 
господарської 
діяльності та  
його 
обслуговування
(забезпечення 
хостингу та 
доменного імені 
веб-сайту)

4.5  Контроль за 
додержанням 
посадовими 
особами 
місцевих 
дозвільних 
органів      
строків розгляду 
та видачі 
документів 

2011 рік

Постійно

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

Державні
адміністра-
тори
Кірово-
градської 
міської ради

1000

Бюджетні 
асигнування 
на 
утримання
виконавця

1000

Бюджетні 
асигнуван-
ня на 
утримання
виконавця

Виконання 
основних 
принципів 
державної 
політики з питань 
дозвільної системи 
у сфері 
господарської 
діяльності

Виконання вимог 
Закону України 
«Про дозвільну 
систему  у сфері 
господарської 
діяльності»
Забезпечення 
виконання
постанови КМУ 
від 21.05.09 
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дозвільного 
характеру

№ 526 «Про заходи 
щодо 
упорядкування 
видачі документів 
дозвільного 
характеру у сфері 
господарської 
діяльності»

Разом:                                      13700 13700

Адміністратор міської ради                                                                                                                                     О. Шкода 


