
 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    « 07 » березня   2023 року              м. Мала Виска                                  № 1509 

 
 

 

Про затвердження звіту про 

здійснення Маловисківською міською 

радою державної регуляторної 

політики у 2022 році  

 
 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити щорічний звіт про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2022 році згідно з додатком (додається).  

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                                 Юрій ГУЛЬДАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



 

Додаток  

до рішення  міської ради 

від 07 березня 2023 року №1509 

 

ЗВІТ 

про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики  

за 2022 рік 

 

Регуляторними органами на території Маловисківської міської  

територіальної  громади  є Маловисківська  міська  рада та її виконавчий комітет.  

Регуляторний акт – це прийнятий регуляторним органом нормативно-

правового  акту, який спрямований на правове регулювання  господарських 

відносин, а  також адміністративних відносин між регуляторними органами або 

іншими органами державної влади та суб'єктами гоподарювання. 

Реалізація на території Маловисківської міської  територіальної  громади 

державної регуляторної політики здійснюється відповідно до основних принципів 

державної регуляторної політики, визначених Законом України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон). 

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», підготовка регуляторних актів 

Маловисківською міською радою у 2022 році здійснювалась за ініціативою 

виконавчих органів Маловисківської  міської ради відповідно до Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади на 

2022 рік (далі План),  затверджений рішенням  чотирнадцятої   сесії  восьмого 

скликання Маловисківської міської ради від 25 листопада 2021 року № 1087. 

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.    

- 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 шляхом розміщення в мережі Інтернет 

на офіційному сайті Маловисківської міської ради.         

На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки проектів 

регуляторних актів у 2022 році міською радою було підготовлено 4 та 

затверджено радою  2 регуляторних акти, а саме: 

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  30 червня   2022 року № 

1394  «Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та 

другої групи фізичних осіб-підприємців  по Маловисківській міській раді 

Маловисківської міської територіальної громади» ; 

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  30 червня 2022 року № 

1395 «Про встановлення ставок земельного  податку на території 

Маловисківської міської   територіальної громади». 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій 

щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, до 

Державної регуляторної служби України протягом 2022 року Маловисківською 

міською радою надіслано чотири проекти регуляторних актів.  

 Відповідно до статті 40 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» в умовах воєнного, надзвичайного 

стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, регуляторна 

діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і 

громадянина, які в умовах воєнного стану встановлюються відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» . 

З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та 

визначення оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із 

зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії 

регуляторних актів. 
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 протягом 2022 року  підготовлено звіти про  базове та повторне  

відстеження результативності регуляторних актів. 

Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на 

офіційному вебсайті Маловисківської міської ради діє рубрика "Регуляторна 

політика ", у якій розміщено наступну інформацію : 

- план з підготовки проєктів регуляторних актів; 

- план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на 

календарний рік; 

- звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів; 

- реєстр чинних регуляторних актів; 

- інформація про здійснення державної регуляторної політики в області. 
 

Секретар ради                                                                        Леся ПОСТОЛЮК                                                                           


