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від 28 квітня  2015 року       № 4089 
 
Про внесення доповнень до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 17 грудня 2010 року № 36 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, Законом України 
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”, статтями 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 
відстеження результативності регуляторного акта”,  Кіровоградська міська 
рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести доповнення до рішення Кіровоградської міської ради               
від 17 грудня 2010 року № 36 “Про затвердження Регламенту Кіровоградської 
міської ради шостого скликання”, а саме: доповнити Регламент 
Кіровоградської міської ради шостого скликання статтею 65-1 та викласти її в 
наступній редакції: 

“Стаття 65-1  
Рішення міської ради, що є регуляторними актами,  вносяться на розгляд 

сесій міської ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів, який приймається відповідно до законодавства. 

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником 
готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу 
підписується розробником проекту регуляторного акта. 

У разі внесення на розгляд сесії ради  проекту  регуляторного акта  без  
аналізу регуляторного впливу та даний проект не був оприлюднений, 
відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту 
регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект. 

За мотивованим поданням депутата міської ради, постійної комісії 



міської ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про  
забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та 
третьою статті 34 цього Закону, експертного висновку щодо регуляторного 
впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради,   
постійною комісією  ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не 
готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується 
відповідно до вимог статті 8 цього Закону. 

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, про що 
розробник повідомляє у Віснику Кіровоградської міської ради “Вечірня 
газета”, та розміщується на офіційному сайті Кіровоградської міської ради в 
мережі Інтернет. Повідомлення про оприлюднення повинно відповідати 
вимогам статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності" (далі-Закон). 

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань 
приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту 
регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж 
три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного 
аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються 
розробником проекту регуляторного акта або мотивовано відхиляються. 

Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, прийняття яких 
належить до компетенції міської ради, з метою одержання зауважень і 
пропозицій, здійснюється відповідно до статті 35 Закону. 
 Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської 
ради, подається секретареві міської ради, який протягом двох робочих днів 
передає проект до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання 
висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 
Закону та до постійної комісії, до сфери якої належить супроводження проекту 
регуляторного акта (далі - головна постійна комісія). Виконавчий орган міської 
ради, який є розробником регуляторного акта, надає в електронному виді 
проект акта та інші матеріали, в разі наявності, членам відповідальної комісії. 

Відповідальна постійна комісія протягом 10 днів забезпечує підготовку 
експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту 
регуляторного акта, який розробляється виконавчим органом міської ради, що 
вносить цей проект, та який разом з цим проектом та підписаним аналізом 
регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки  
пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної 
регуляторної політики. 

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект 
регуляторного акта при його внесенні на розгляд міської ради, а також 
експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та 
пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої 
висновки, проекти яких розробляються виконавчими органами міської ради, 
що вносили проекти регуляторних актів, про відповідність проекту 
регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону. 



У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, 
відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення 
підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту 
регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради 
без аналізу регуляторного впливу. 

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу 
регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при 
його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного 
впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом 10 днів. 
 Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого   
органу передаються для  вивчення  до  головної постійної комісії, за винятком 
випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.  
 При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту 
регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки 
цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам 
статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з 
рішенням постійної комісії щодо їх врахування.” 
 Регуляторні акти, прийняті міською радою, офіційно оприлюднюються у 
Віснику Кіровоградської міської ради “Вечірня газета” не пізніше як у 
десятиденний строк після прийняття та підписання. 
 Розробник регуляторного акта в терміни, визначені планом, виконує 
заходи з відстеження результативності регуляторних актів. Стосовно кожного 
регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження 
його результативності відповідно до вимог статті 10 Закону.  
 Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого 
міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення  
цього звіту подається до головної постійної комісії міської ради. 
 Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого   
міською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його 
результативності приймає головна постійна комісія міської ради або розробник 
проекту цього регуляторного акта. 
 Перегляд прийнятих регуляторних актів здійснюється з підстав, 
визначених статтею 11 Закону.”  

 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
Вовенко 22 85 83 


