
    
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СОРОК ДЕВ′ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

від  28  грудня 2018 року                                                                                            № 1320 

м. Мала  Виска 

 

Про затвердження звіту про здійснення 

Маловисківською міською радою державної 

регуляторної політики у 2018 році 

 

 

На виконання вимог ст. 38 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, керуючись ст. 25, п.7 ст.26,   Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Затвердити звіт міського  голови про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2018 році (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування,фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Прилуцький М.М.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської 

міської ради 

від  28 грудня 2018 року № 1220 

Секретар ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

______________________ 

 

 

ЗВІТ 

про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики на території Маловисківської  міської ради   

за 2018 рік 

Державна регуляторна політика Маловисківської міської ради та її виконавчих 

органів у 2018 році була спрямована на вдосконалення правового регулювання 

господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. 

З метою  передбачуваності регуляторної політики, реалізації принципу 

послідовності та у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-VI «Про 

засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» розробка  

регуляторних актів Маловисківською міською радою у 2018 році здійснювалась за 

ініціативою виконавчих органів Маловисківської  міської ради відповідно до Плану 

діяльності Маловисківської міської ради на 2018 рік з питань підготовки проектів 

регуляторних актів затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 14 

грудня 2017 року за № 368, та рішенням тридцятої сесії сьомого скликання 

Маловисківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 841. 

З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 

- планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

-  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх регуляторного 

впливу; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські 

вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

- врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або діючих 

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної 

політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські 

вісті» та на  офіційному сайті  Маловисківської міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.   Станом на 2018 

рік прийнято рішеннями сесій 18 регуляторних актів; 

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів;  

Протягом поточного року з метою проінформованості громадян та відповідно до 

вимог чинного законодавства всі рішення з планування діяльності міської ради з питань 

підготовки проектів регуляторних актів були офіційно оприлюднені у визначені Законом 

терміни через друковані засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет 

на офіційному сайті Маловисківської міської ради і виконавчого комітету. 



На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки проектів 

регуляторних актів у 2018 році міською радою було підготовлено і прийнято такі  

регуляторні акти: 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від 31 січня 2018 року № 860 «Про 

затвердження тарифів на послуги, що надаються комунальним підприємством  «Міський 

ринок»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від 31 січня 2018 року № 862 «Про 

затвердження інвестиційної програми у сфері поводження з побутовими відходами  

комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2018-2022 роки»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  09 лютого 2018 року № 884 «Про 

затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Мала Виска 

Водоканал»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  29 березня  2018 року № 950 «Про 

затвердження Правил з благоустрою на території Маловисківської міської ради об’єднаної 

територіальної громади»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  29 червня  2018 року № 1097 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки по Маловисківській  міській раді (Маловисківській  об’єднаній 

територіальній громаді) на 2019 рік»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1096 

«Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи фізичних 

осіб-підприємців на 2019 рік по Маловисківській міській раді  Маловисківсьокої міської 

об’єднаної територіальної громади»;  

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1095 

«Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  на території Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1094 

«Про встановлення ставки  транспортного  податку»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  29 червня  2018 року № 1093 

«Про  затвердження рекомендованого розміру орендної  плати за землю в % від 

нормативної  грошової оцінки землі  на 2019 рік»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1092 « 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної громади) 

на 2019 рік»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1085 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок міста Мала Виска Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1086 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок села Краснопілка Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1087 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок селища Заповідне Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1088 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок селища Вишневе Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»;  

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1089 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 



ділянок села Олександрівка Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1090 

«Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земельних 

ділянок села Тарасівка Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1091 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок села Новомиколаївка Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  3 липня  2018 року № 1107 

«Про  обмеження реалізації алкогольних напоїв на території м. Мала Виска та 

Маловисківської міської ради  у вечірній та нічний час».  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 

308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» Маловисківською міською радою на протязі 2018 

року  підготовлено та висвітлено на офіційному сайті звіти про про базове відстеження 

результативності регуляторного акта: 

- рішення  сорокової  сесії Маловисківської міської ради  сьомого скликання від  27 

червня 2018 року № 1096  «Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   

першої   та другої групи фізичних осіб-підприємців на 2019 рік по Маловисківській 

міській раді  Маловисківсьокої міської об’єднаної територіальної громади »; 

- рішення  сорокової  сесії Маловисківської міської ради  сьомого скликання від  27 

червня 2018 року № 1092  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 2019 рік»; 

- рішення  сорокової  сесії міської ради  сьомого скликання від  29 червня 2018 року  

№ 1097  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по Маловисківській  міській раді 

(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді) на 2019 рік». 

Протягом 2018 року Маловисківською міською радою особлива увага приділялася 

здійсненню державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних 

актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, 

ефективне запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного 

обговорення між Маловисківською міською радою та суб’єктами господарювання в ході 

розробки та прийняття регуляторних актів.     

 Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що основними завданнями  

у 2018 році для виконавчих органів  Маловисківської 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. 

 


