
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.02.2019 № 42-2/VII 

м. Золотоноша 

 

Про здійснення державної регуляторної політики у сфері  

господарської діяльності структурними підрозділами  

виконавчого комітету Золотоніської міської ради за 2018 рік 

 

Заслухавши звіт про здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради за 2018 рік, відповідно статті 38 Закону України 

„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”, керуючись ч.9 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Звіт міського голови Войцехівського В.О. щодо здійснення державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності структурними 

підрозділами виконавчого комітету Золотоніської міської ради за 2018 рік взяти 

до відома (додається). 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради продовжувати роботу щодо здійснення державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності за напрямами діяльності. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на депутатську 

комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торговельного 

обслуговування, господарської діяльності ( Нелін І.І.) 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 
Остроглазова 23850 

 



Звіт  

щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради за 2018 рік 

 

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, з метою реалізації принципів 

державної регуляторної політики структурними підрозділами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради проводилась робота, спрямована на:   

- вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між виконавчим комітетом та суб’єктами 

господарювання; 

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів; 

- зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;  

- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. 

На виконання вимог статті 5 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності” на офіційному сайті 

Золотоніської міської ради у розділі „Регуляторна політика/Реєстр діючих 

регуляторних актів” оприлюднюється наступна інформація: перелік діючих 

регуляторних актів; оприлюднення проектів регуляторних актів; планування 

регуляторної діяльності виконавчих органів Золотоніської міської ради; 

відстеження результативності регуляторних актів; відомості про здійснення 

регуляторної діяльності, відповідальні особи. 

Згідно вимог статті 7 „Планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів” Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” розпорядженням міського голови 

м.Золотоноша від 08.12.2017 № 161, зі змінами, було затверджено план 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. 

Протягом 2018 року вносились зміни до вказаного плану регуляторної 

діяльності, відповідні рішення виконавчого комітету оприлюднені на 

офіційному сайті Золотоніської міської ради в підрозділі „Регуляторна 

політика/Реєстр діючих регуляторних актів”. Таким чином, було заплановано 

підготувати звіти згідно з планом (з урахуванням змін) 5 проектів регуляторних 

актів: 

1. Про встановлення тарифу на послуги з надання торгового місця на 

ринку КП „Золотоніський міський ринок” 

2. Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані 

в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради 

на 2019 рік. 

3. Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2019 рік. 

4. Про порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів комунальних підприємств Золотоніської міської ради. 

5. Про сезонне (тимчасове) розміщення на окремих елементах 

благоустрою міста Золотоноша об’єктів з надання послуг у сфері розваг та 



святкової торгівлі. 

Протягом звітного періоду фактично було прийнято 4 регуляторних акти, 

які стосувалися місцевих податків і зборів та плати за землю, фінансових планів 

комунальних підприємств та святкової виїзної торгівлі. Стосовно кожного 

проекту регуляторного акта, що вносився на розгляд  виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, розробниками готувалися повідомлення про 

оприлюднення, аналіз регуляторного впливу, які разом  з проектом 

регуляторного акта оприлюднювалися на офіційному сайті Золотоніської 

міської ради в підрозділі „Регуляторна політика/Реєстр діючих регуляторних 

актів” з метою одержання зауважень і пропозицій.  

Відповідно до статті 10 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики” стосовно регуляторних актів здійснювалися повторні та 

періодичні відстеження їх результативності. 

Згідно розпорядження міського голови  № 161 було затверджено план-

графік відстеження результативності діючих регуляторних актів виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради на 2018 рік, яким заплановано підготовку 

10 звітів  про відстеження результативності діючих регуляторних актів (з них за 

результатами  повторних відстежень - 2, періодичних - 8. Всі звіти опубліковані 

на офіційному сайті м. Золотоноша в рубриці „Регуляторна політика”. 

Протягом звітного періоду підготовлено 4 базові відстеження, 2 звіти про 

повторні та 10 періодичних відстежень результативності діючих регуляторних 

актів.  

Станом на 01.01.2019 у реєстрі діючих регуляторних актів виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради налічувалось 22 діючих регуляторних акта. 

За видами діяльності регуляторні акти розподіляються наступним чином: 

- житлово-комунальне господарство  –4  

- економіка       –12  

- фінанси        –4  

- архітектура      –1  

- архів        –1  

Питання реалізації покладених на структурні підрозділи виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради повноважень у здійсненні державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходяться на 

постійному контролі.  

 

 

Начальник управління економіки    В.В. Остроглазова 


