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РІШЕННЯ
Коростишівської міської радн
двадцять сьома (позачергова) сесія восьмого скликання
№ 4а*.

Про звіт міського голови про здійснення
державної регуляторної полії*123ики
Коростишівською міською радою
у сфері господарської діяльності за 2021 рік
Заслухавши звіт міського голови Кохана І.М. про здійсненню державної
регуляторної політики Коростишівською міською радою у сфері
господарської діяльності за 2021 рік, на виконання вимог ст. 38 Закону
України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», п.9 ч.І ст.26, ч. 6 ст. 42
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Коростишівська міська рада
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Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики
Коростишівською міською радою у сфері господарської діяльності
за 2021 рік взяти до відома (додається).

2.

Доручити загальному відділу Коростишівської міської радій (Сорока
Ю.О.) забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.
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Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики,
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Звіт міського голови
про здійснення державної регуляторної політики Коростиіімвською
міською радою у сфері господарської діяльності за 202 (І році
Діяльність щодо державної регуляторної політики виконавчими
органами Коростиш івської міської ради здійснюється у відповідності до
норм, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
Н а виконання ст. ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» сьомою сесією
восьмого скликання Коростиш івської міської ради було прийнято рішення
від 16.02.2021року №118 «Про затвердження положення про порядок
здійснення державної регуляторної політики Коростишівською міською
радою» (надалі Порядок).
Відповідальною комісією визначена постійна комісія з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, місцевого
самоврядування та запобігання корупції, на яку Порядком покладено
повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики згідно з
Законом, яка готує експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту
регуляторного акта та висновок про відповідність проекту регуляторного акта
вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
Структурним підрозділом виконавчого органу Коростишівської міської
ради (апарату міської ради), який організаційно забезпечує і координує
діяльність щодо здійснення державної регуляторної політики регуляторними
органами Коростишівської міської ради визначено відділ правової та кадрової
роботи Коростишівської міської ради.
Керуючись ст.7, 13, 31 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було прийнято
рішення сьомої сесії Коростишівської міської ради восьмого склик ання «Про
затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2021рік» від 16.02.2021 №117. Було заплановано на І-ІІ квартали 2021року
розроблення та прийняття двох регуляторних актів, зокрема:
- Про затвердження Положення про порядок оренди майна комунальної
власності Коростишівської міської ради, методики розрахунку орендної плати
та розподілу орендної плати;
- Про встановлення місцевих податків та зборів на території
Коростишівської міської територіальної громади.

П лан було оприлюднено на офіційному сайті Корост:ишівської
м іської ради у розділі «Регуляторна діяльність», відповідно до вимог
чинного законодавства.
У 2021 році забезпечувалась обов’язковість здійснення роз Зобниками
регуляторних актів аналізу регуляторного впливу, з пос лідуючим
розміщ енням на офіційному сайті Коростиш івської міської раді:і.
При розробці проектів ріш ень та при наявності ознак регуляторного
акта, розробниками таких проектів проводилося консульт ування з
Державною регуляторною службою України.
На проекти регуляторних актів, що було заплановані до пб ииняття у
відповідності до Постанови Кабінету М іністрів У країн и «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та ві; стеження
результативності регуляторного акта» від 11.03.2004року № 308 були
розроблені аналізи регуляторного впливу, в яких визначалась проблема,
яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювб ння; цілі
державного регулювання; оцінювались усі прийнятні альтернативні
способи досягнення зазначених цілей, наводились аргумен ти щодо
переваги обраного способу; описувався механізм, який про [понується
застосувати для розв'язання проблеми; обґрунтовувались м зжливості
досягнення визначених цілей у разі прийняття регулятору ого акта;
визначались очікувані результати прийняття акта; визначались Показники
результативності акта; визначались заходи, з допомогою ких буде
здійсню ватися відстеження результативності акта. Були провеЬєні тести
малого підприємництва щодо оцінки запропонованого регулю вання на
суб’єктів малого підприємництва. З метою одержання прог:озицій та
зауважень, забезпечення прозорості регуляторного процесу реіуля торні акти
були оприлюднені разом з повідомленням про оприлюднен:на проекту
розміщені на офіційній сторінці Коростишівської міської ради в мережі
Інтернет. У встановлений законом термін 1 місяць, пропозиції та з ауваження
не надходили. Дані проекти регуляторних актів, були по цані
до
відповідальної постійної комісії,
вивчені та надані висн овки про
відповідність проекту регуляторних актів вимогам статей 4 т а 8 цього
Закону. В подальшому, від Державної регуляторної служби були отримані
пропозиції щодо удосконалення проекту, які були врахо вані при
підготовці до розгляду проектів регуляторних актів на сесії м ісь^ ої та були
прийняті:
- ріш ення дванадцятої сесія восьмого скликання (перше пленарне
засідання) Коростиш івської міської ради від 30.06.2021 № 212 «Про
встановлення місцевих податків та зборів на території Корост ишівської
м іської територіальної громади»;
- ріш ення шістнадцятої сесії Коростиш івської міської радь восьмого
скликання (друге пленарне засідання) від 02.11.2021 № 333 «Про
затвердження Положення про порядок оренди майна ко мунальної
власності Коростиш івської міської ради, М етодики розрахунку орендної
плати та розподілу орендної плати».

Прийняті
рішення
оприлюднено
на
офіційному
сайті
Коростиш івської міської ради у розділі «Регуляторна діяльніст ь» згідно
вимог чинного законодавства.
Таким чином, план діяльності з підготовки проектів регулято|рних актів
на 2021рік був виконаний в повному обсязі.
Відстеження результативності регуляторних актів здій снюється
відповідно до Постанови Кабінету М іністрів України «Про затв ердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акта», згідно затвердженого плану - графіку
З метою забезпечення виконання вимог Закону України « її ро засади
держ авної регуляторної політики у сфері господарської ді яльності»
інформація щодо здійснення державної регуляторної пол ітики на
офіційному сайті Коростиш івської міської ради постійно оновлюється.
А налізую чи роботу Коростиш івської міської ради у сфері державної
регуляторної політики у 2021 році можна зазначити, що в даному
напрямку для виконавчих органів міської ради у 2022 ро ці стали
пріоритетними:
- неухильне дотримання розробниками регуляторних ак п в вимог
чинного законодавства, що визначає правові та організаці ин і засади
реалізації державної регуляторної політики у сфері госц одарської
діяльності;
- перегляд діючих регуляторних актів міської ради та и ви тн ав ч о го
комітету, внесення змін та доповнень до них, зменшення їх кі,лькості, з
метою підвищення їх ефективності;
продовження практики підвищення рівня кваліф ікацшної
спроможності фахівців виконавчих органів міської
и щодо
застосування законодавства про державну регуляторну політику , для чого
в серпні 2021року було проведено навчання спеціалістів Корост ишівської
м іської ради у сфері застосування Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- недопущення прийняття економічно недоцільних та нееф ективних
регуляторних актів.
В цілому стан реалізації регуляторної політики в сфері гост одарської
діяльності в громаді визначає стійку тенденцію по впоря дкуванню
регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради відп овідно до
норм та вимог чинного законодавства, а впровадження принципів
державної регуляторної пармне*цпозволяє утримувати баланс ш
і тересів.

М іський голова

І. М.Кохан

