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П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ   ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  28 березня 2012 року                                                                  №   1416 
 
Про  звіт  щодо  здійснення  державної 
регуляторної   політики     виконавчими  
органами  Кіровоградської міської ради  
у 2011 році 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 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  виконавчими органами Кіровоградської міської ради у 2011 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 
241326                              



                                                         Додаток 
                                                        до рішення Кіровоградської  міської ради  
                                                        від  28 березня  2012 року   
                                                        №  1416 
 

Звіт  щодо здійснення  державної регуляторної політики 
виконавчими органами Кіровоградської міської ради у 2011 році 

 
 Протягом 2011 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 09.08.08 № 308 «Про 
затвердження методик  проведення  аналізу впливу та відстеження  
результативності регуляторного акта». 

Для реалізації одного з принципів державної регуляторної політики, 
принципу передбачуваності, що полягає в послідовності регуляторної 
діяльності органів місцевого самоврядування, складені плани регуляторної 
діяльності  на 2011  рік. Протягом 2011 року до них вносилися зміни та 
доповнення. 
 Плани діяльності регуляторних органів з підготовки  проектів 
регуляторних актів  на 2011 рік  були сформовані  та затверджені, а  саме: 
план діяльності Кіровоградської міської ради, затверджений рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17 грудня 2010 року № 46; план діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, затверджений рішенням 
виконавчого  комітету Кіровоградської міської ради від  24 грудня 2010 року 
№  1102. 

До планів з підготовки  проектів регуляторних актів  на 2011 рік                  
(з урахуванням  доповнень) було включено 13 проектів регуляторних актів,  
із них - 10 проектів рішень Кіровоградської міської ради та  3 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 2011 року регуляторними органами прийнято 7 регуляторних 
актів, з них 4 регуляторні акти  - рішення Кіровоградської міської ради та        
3 регуляторні акти - рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради. 

З метою врегулювання відносин  у сфері  функціонування місць 
поховань на території міста прийнято рішення Кіровоградської міської ради 
від 29 березня 2011 року № 317 «Про затвердження Порядку  функціонування 
місць поховань на території міста Кіровограда» (розробник проекту – Головне 
управління  житлово-комунального господарства). 
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Упорядкування продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних 

напоїв, зниження рівня злочинності в нічний час доби, здійснюватиметься 
відповідно до рішення,  прийнятого Кіровоградською міською радою від            
31 травня 2011 року № 570  «Про  упорядкування  роздрібної  торгівлі пивом,  
алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста 
Кіровограда» (розробник проекту – управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення).  

Згідно з Податковим кодексом України Кіровоградська міська рада 
своїм рішенням від 30 червня 2011 року № 570 «Про внесення доповнень до 
рішення Кіровоградської міської ради від  27 січня 2011 року № 117 «Про 
встановлення місцевих податків  і зборів» встановила на території міста 
Кіровограда податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   
(розробник проекту - управління економіки). 

Відповідно до Закону  України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування, обліку» прийнято рішення  
Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2011 року  «Про внесення змін до 
рішення Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2011  року  № 117 
«Про встановлення місцевих податків та зборів» щодо встановлення ставок 
єдиного податку для суб'єктів  господарювання, які застосовують спрощену 
систему оподаткування (розробник проекту - управління економіки).     

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

від 14.06.11 № 590 «Про  внесення змін та доповнень до Правил 
розміщення зовнішньої реклами в м. Кіровограді, затверджених рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 9 лютого 2009 року  
№ 195» (розробник проекту - управління містобудування та   архітектури); 

 від 14.12.11 № 1191 «Про встановлення тарифу  на послуги з вивезення  
твердих побутових відходів, що надаються КП «Кіровоград-Універсал 2005»   
(розробник проекту - управління економіки); 

від 14.12.11 № 1206 «Про затвердження Порядку переведення 
житлових будинків і приміщень в нежитлові та нежитлових будинків і 
приміщень в житлові» (розробник проекту - управління містобудування та   
архітектури). 
   Відповідно до статті 10 Закону протягом 2011 року проведено п’ять  
базових та два повторних 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. 

На виконання Закону України „Про прискорений перегляд 
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування” міською робочою комісією з питань прискореного 
перегляду регуляторних актів, створеною розпорядженням міського голови 
від 1 лютого 2011 року № 13,  проведений  аналіз  діючих регуляторних актів  
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(рішень Кіровоградської міської ради, виконавчого комітету) з метою 
виявлення таких, що не відповідають принципам державної регуляторної 
політики, та визначення способу їх приведення у відповідність із 
зазначеними принципами. 

За результатами аналізу  складені наступні переліки регуляторних актів 
разом з обґрунтуванням  відповідності  зазначеним принципам по  кожному 
регуляторному акту:  

перелік № 1 регуляторних актів, які відповідають  принципам 
державної регуляторної  політики;   

перелік № 2  регуляторних актів, які не відповідають принципам 
державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін; 

перелік № 3 регуляторних актів, які не відповідають принципам 
державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що 
втратили чинність, або скасування. 

Інвентаризацією підтверджено, що 22 діючі регуляторні акти 
відповідають вимогам законодавства, 5 – потребують внесення змін для 
приведення їх змісту у відповідність принципам державної регуляторної 
політики. 

Серед позитивних результатів цієї роботи слід відзначити скасування  
протягом 2011 року 2-х регуляторних актів, які у зв'язку зі зміною норм 
чинного законодавства не відповідали принципам державної регуляторної 
політики.  

 За пропозиціями  виконавчих органів Кіровоградської міської ради  
сформований План  діяльності Кіровоградської міської ради з питань 
підготовки регуляторних актів на 2012 рік, затверджений рішенням    
Кіровоградської    міської   ради   від  7 грудня 2011 року № 1025, що містить   
1 проект  рішення, основна мета якого - визначення порядку своєчасного  
виявлення, обліку,  збереження  та використання безхазяйного майна та 
відумерлої спадщини в м. Кіровограді.   
   План  оприлюднений  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 2012 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. 
 

 
Начальник управління економіки                       О.Осауленко 


