
Інформація 

про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Дніпровської міської ради за І квартал 2019 року 

 

Здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Дніпровської міської ради протягом І кварталу 2019 року відбувалось відповідно 

до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» (далі – Закон),  «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Порядку здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Дніпровської міської ради, затвердженому рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 07.03.2018 № 183 і в цілому було спрямовано на 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регулятор-

них актів, перегляд і приведення у відповідність до вимог законодавства діючих 

нормативно-правових актів, забезпечення  відкритості та прозорості під час 

розробки проектів регуляторних актів.  

Організаційне забезпечення і координацію діяльності щодо здійснення 

державної регуляторної політики регуляторними органами здійснює департа-

мент правового забезпечення Дніпровської міської ради (далі – Департамент). 

Згідно зі ст. 38 Закону прийнято рішення міської ради від 23.01.2019                     

№ 43/40 «Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами міської ради у 2018 році», звіт оприлюднено у 

встановленому порядку.  

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 № 109 

затверджено Реєстр чинних регуляторних актів, до якого включено 36 регуля-

торних актів: 20 рішень міської ради та 16 рішень виконавчого комітету міської 

ради. 

 На підставі пропозицій розробників проектів регуляторних актів, з ураху-

ванням рішення міської ради від 07.09.2016 № 48/13 «Про планування діяль-

ності з підготовки проектів регуляторних актів міською радою» рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 20.11.2018 № 1125 затверджено плани 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, до яких  вклю-

чено 26 проектів регуляторних актів, з яких 13 – рішення міської ради, 13 – 

рішення виконавчого комітету міської ради.  

Інформація, визначена законодавством, про засади державної регуля-

торної політики оприлюднюється на офіційному веб-сайті Дніпровської міської 

ради у розділі «Регуляторна політика» (далі –веб-сайт). 

Згідно з Планом з 22.01.2019 триває процедура обговорення проекту 

регуляторного акта  - проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

встановлення граничних тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу 

на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Дніпрі».  

Розробником зазначеного проекту рішення продовжено термін його обговорення 

до 22.04.2019.  З метою вивчення громадської думки фізичним та юридичним 

особам, їх об'єднанням запропоновано протягом терміну обговорення проекту 

регуляторного акта надавати  зауваження та пропозиції до нього шляхом 

заповнення анкети, яку  розміщено на веб-сайті.  На цей час надійшло 9 таких 

анкет. Інформацію за результатами опрацювання пропозицій та зауважень, 



наданих в анкетах  до проекту регуляторного акта розміщено на веб-сайті. 

Регуляторні процедури здійснюються згідно із Законом. 

Відповідно до затвердженого Плану-графіка відстежень результативності 

регуляторних актів підготовлено та оприлюднено у встановленому порядку такі 

звіти про відстеження результативності регуляторних актів: 

- базове відстеження: 1 проект рішення виконавчого комітету міської ради;  

- повторне відстеження: 1 рішення виконавчого комітету міської ради;  

- періодичне відстеження: 4 рішення міської, 1 рішення виконавчого комі-

тету міської ради. 

Систематично проводиться поточний перегляд чинних регуляторних актів,                    

за результатами якого їх розробниками передбачено внесення до деяких з них відпо-

відних змін або підготовку нових проектів рішень стосовно предметів регулювання. 

Розробку цих проектів включено до планів діяльності з підготовки проектів регуля-

торних актів на 2019 рік, які затверджено та оприлюднено в установленому Зако-

ном порядку. 

За звітний період внесено зміни до 3 чинних регуляторних актів у нерегу-

ляторній частині. 

Також інформуємо, що на адресу Дніпровської міської ради не надходило 

звернень громадських організацій стосовно необхідності проведення перегляду 

чинних регуляторних актів.  

 З метою розширення переліку актів, які підлягають кодифікації, а саме 

впровадження кодифікації рішень міської ради, якими затверджено положення 

про виконавчі органи міської ради, статути комунальних підприємств міської 

ради та будь-яких актів за ініціативою їх розробників міським головою видано 

розпорядження від 28.02.2019 № 160-р «Про кодифікацію рішень міської ради, 

рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови», яким 

затверджено відповідне  Положення про порядок її проведення. 

Згідно з Положенням кодифікації підлягають нормативно-правові акти, у 

тому числі регуляторні акти; рішення міської ради, якими затверджено 

положення про виконавчі органи міської ради та статути  комунальних  під-

приємств міської ради. Інші акти міської ради можуть бути кодифіковані за 

ініціативою їх розробників. 

На цей час усього кодифіковано 61 акт міської ради та її виконавчого 

комітету, у тому числі 18 регуляторних актів, які оприлюднено на веб-сайті у 

меню «Документи міської ради». 

Пріоритетним напрямком реалізації вимог регуляторного законодавства у 

місті визначено оприлюднення інформації у формі відкритих даних, що сприяє 

прозорості та  відкритості регуляторної діяльності виконавчих органів міської 

ради, спрощенню умов ведення бізнесу у місті. 

Департаментом забезпечено виконання вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.12.2017 № 1100 щодо оприлюднення у формі відкри-

тих даних  інформації стосовно регуляторної діяльності та розширено форму, 

запропоновану розробником Єдиного державного порталу відкритих даних 

data.gov.ua із зазначенням вичерпної інформації стосовно проходження регуля-

торним актом процедур, визначених регуляторним законодавством, від етапів 



оприлюднення, обговорення проектів до дати набрання ними чинності. Для 

цього проведено систематизацію інформації за період 2004 – 2018 років. 

Забезпечено 100% інформаційне наповнення  кейсів за 107 запропоно-

ваними видами підприємницької діяльності розділу «Для бізнесу» Платформи 

ефективного регулювання (PRO) по місту Дніпру. Наступний етап – інформа-

ційне наповнення розділу «Регуляторні акти» зазначеної платформи. 

Ураховуючи вищевикладене, Дніпровською міською радою та її вико-

навчими органами вжито вичерпних заходів стосовно забезпечення дотримання 

основних вимог Закону, відкритості та прозорості регуляторної діяльності. 

 

 
                                                                                                      Відділ регуляторної політики департаменту 

   правового забезпечення Дніпровської міської ради                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


