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Робота по забезпеченню реа-пiзаuii Закону УкраТни ,1Про засади державноТ

регуляторноi .rопirr*и у сферi ,;.;;;;Й"КОТ ДiЯЛЬНО.riu (Д-i ia ТеКСТОМ - ЗаКОН) В

Iрпiнськiй мiськiй радi та ii виконавчому koMiTeTi проводиться систематично,

Навиконан""ЗаконУу202|роuiмiськиМорГаномВиконаВчоiвлаДибУлопровеДено
роботу в наступних напрямках,

р,iул",орпих актiв та

прийняття ix тiльки пiсля проходження Bcix регуляторн_их процедур,_т:-:::""ченi Законом_,

Реа;riзацiя державноi p"yn",o-pnbi Ъ",i1l,i1 
_ Зj::::j::, ж,i##, JH;.*;

""_"r';н;Чfr,l"i#, 
ibrilJ"i';;'йr;;ac" у вiлповiдностi до завданЬ, ВИЗНаЧеНИХ

Законом Украiни кПро засади цержавноi регуляторноi попi"пи у сферi господарськоТ

дiяльностi>, мета яких - прийняття виважених рiшень з урахуванням максимально

можливих позитивних результатlв, спрямованих nu 
- 
,uо"пй""," балансу iHTepeciB

суб'ектiвго;ii#жrъТ; 
;;}"*"#";;J*Н;здiйсненнядержавнотрегулятор""ll__".].,:Y,

у сферi господарськоi дiяльностi "i;;;;Й;" д" з11"_1у УкраТни кПро засади державноl

регуляторно, nonrr"*, у сферi .o"nooup,bKoT дiяльностi>l с одним з напрямiв роботи вiддiлI

економiкИ та стратеГiчногО плануванН" ""*onu""o.o_KoMiTeTy 
lрпiнсЬкоi MicbKoT ради, якии

здiйснюс координацiю дiяльностi виконавчих органiв MicbKoT ради з питань, пов'язаних з,

розробленням реIуляторних .aKTiB 
,u p.-iruui.Io ,u*одiв щодо проведення державноl

регуляторно, non,ir*, i, ф "pi 
го сподарс"*оl lii+:i:::

з метою неухильного дотримuпп" прrпuипiв.регуляторноi полiт111,вИКОНаВЧl ОРГаНИ

мiськоi ради продовжують riоur*уuu* J6.кrr"riЪr"-р..уповання та якiсть регуляторних

;*,,",;ffi 
Tr;TT;Tff?,:o"::ffT;"*. р..uд9о включено до ПлаНУ ^ilT:::-:

пiдготовки просктiв регуляторнrа* u*,b Йп::::::: yl:"*o' ради та if виконавчого KoMlTeTy

Ha2OZ|piK 21 проскт нормативно _ правових aKTiB шляхом внесення змiн та доповнень,

У вiдповiдностi iз .ur".рл*Ьпr* Планом дi"попо",i з пiдготовки просктiв

регуляторнr} "-*;Йiнськоi 
MiciKoi ради та ii виконавчого KoMiTeTy на 202l piK прийнято

,, o"-rffirЁi;iiffil"Koi 
мiськоi рали вiд 17.06.2021р. N91082-11-'III КПРО ЗаТВеРДЖеННЯ

порядку передачl в оренду комунаJIьного майна, що перебувас в комунаJIьнiй власностt

Iрпiнськот trlicbKoT ;;;тoрЬь"оi.,ро*ади КиiвськоТ областi>;

_ рiшення tрпiнъькоi мiськоi.рй]iо tz.oo.z021p. Ns1059_1l_VIII <про встановлення

ставок сдиного ""оlЙ'"","pшoplT 
Iрпiнськ_оi у,л":I:i 

ТеРИТОРiа:lЬНОi ГРОМаДИ>;

_ рiшення tрпi"сiкот MicbKoi рй вiд ,r_99_3_чр. Nч1069_11_чIII <про встановлення

ставок iз сплати земельпого податку на територiт Iрпiнськоi Micbkoi територiа,гlьнот

'О""Т;;;rення Iрпiнськот MicbKoT рали вiл |7,о6,2а21р, Nч1061_11_ yIII uпро встановлення,

ставок та пiльг податку на HepyxorJ 
"uй,nо, 

вiдмiнне вiд земелыrот дiлянки на територll

Iрпiнськоi MicbKoT територiальноi.громади> ;

- рiшення tрпiнЪькоi'мiськоi puo, 
"io 

'17.06.20z:rp. 
Nчl062-11-чIII <Про затвердження

положення про органiзачiю та проведення ярмаркових заходiв,.:']:i:l]iл"ИНОСНОi ТОРГiВЛi

та надання послуг у сферi розваг ou iр"rорiirryrлr:лтот MicbkoT територiа-шьноi громади>;

- рiшення tрпiЪсiкоi MicbKoT ради вiд'l7,ОС,ZОZtр_ Jrlbl06з-l1_ЧПl,:То" встановлення

ставок орендноi плати за землю ,u r-.|",орiТ]гlliсльлк.оТ MicbKoi територiальноТ громади>;

_ рiшення Iрпiнськот MicbKoT рй "iд 
|7,.06.2о21rр. }{b1067_11_VIII <про встановлення

збору за мiсця для паркування ,;;;;рrrr* .u.оЪiв на територii Iрпiнськоi MicbKoi

територiальноi громади> ;



- рiшення lрпiнськоi MicbKoi рали вiл 17,06.2021rр, Nэ1064-1l-VIII <Про встановлення

особистих строкових cepBiTyTiB на'земельнi дiлянки на територiТ IрпiнськоТ MicbKoT

u*rorua 91 регуляторний акт, з яких 35 дiючих' 
_-.\-л___лл-,,. ,л^пп,пыiо по)l)пQmппнtп aKmi

територiа-пьноi громади> ;

_ рiшення Iрпiнськоi MicbKoi рали вiл |7.о6,202:rр, Nч1066_1l-VIII uпро встановлення

ставки туристичного збору на територii lрпiнськоi. мiськоi територiа"rьноi громади>,

Бiльша частина просктiв р..уп"rорпих aKTiB, що не Ъуп" р_чiр:9:*i у 20?] 
ry_Т

включенi для розробк" до Плану дiялiностi з пiдготовки проектiв регуляторних акцв

Iрпiнськот мiськоiЪади та if виконавчого KoMiTeTy на 2022 piK,

щля одержання зауважень l пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб,,*:_u,,a.1?:":

розробники регуляторних aKTiB постiйно оприлюднюють про€кти регуляторних актlв з

вiдповiдними повiдомленнями про оприлюднення.та ана,пiзами ртуj:],о_пного:,тту-,::
-"^6й;;"у 

сайтi T|nin."*oT MicbKoT рuд, у розлiлi кРегуляторна полiтика) пlдроздlлУ

<Оприлюднення прЬектiв регуляторних aKTiB>,

З метою систематизацiТ регуляторних aKTiB ведеться та сво€часно оновлю€ться на

сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради ресстр регуляторних aKTiB, який станом на 31,12,2021 року

алi
Ёffiiвpегyлятopnйu*'iв,aныtiзpеГyЛяTopнoГoBПлиByГoTy€тЬся

. L/-(i,,aTrl ltzfigicTniB УкпаТни вiд l1.03.04 N9 308

одночасно з просктом регуляторного

акта).
ПочинаюЧи з 16 березня 2016 року розробник_ами_проектiв регуляторних aKTlB, анаJIlз

регуляторНого вплиВу готусться iз врахуванням змiн до Методики проведення анfu,Ilзу

впливу регулятор"о.о u*ru, якi були BHeceHi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16

грудня 2015 року J'lb 1151 кПро внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл

11 березня 2004 р. N9 308).
Аналiз регуляторного впливу оприлюднюеться

акта та повiдомленням про його оприлюднення,

акmiв
Пiдготовка проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнською мiською радою та fi виконавчим

KoMiTeToM здiйснюсТься згiднО iз затверлЖ.rr, Ппurом дiяльностi з пiдготовки просктiв

регуляторНих aKTiB Iрпiнськоi MicbKoT ради таii виконавчого KoMiTeTy на 2021 piK,

зазначений План було сфорrо"urо на пiдставi пропозицiй структурних пiдроздiлiв.

виконавчо.о *o*ir.-rf ipПr."*oi MicbKoi ради. План затверджено рiшенням IрпiнськоТ

MicbKoi рали вiл 24.|'2.;020р. NчIS7-4-VIII та оприлюднено у спосiб, перелбачений ст,lз

Закону УкраТни кПро засади державноТ p..yn"ropnoT полiтики у сферi господарськоТ

дiяльностiп, u .ur" frозмiщенО на офiuiйному'веО-iайтi lрпiнськоТ MicbKoT рали у розлiлi

?Г..уп"rорна полiт"кun пiдрозлiлi <Планування регуляторноТ дiяльностi>,

.Що вказаного Плану на пiдставi пропозишiй структурних пiдроздiлiв виконавчого

KoMiTeTy IрпiнськоТ мiськЬi рали було вкJIючено 23 проекти регуляторних aKTiB"

протягом звiтного ,r.рiолr дъ Ппuпу дiяльностi внесено б змiн, таким чином в Планi

мiститьсЯ 2| проекТ регуляторногО акту. Bci змiнИ та доповнення до Плану

оприлюднюваJIись nu офiчiiпому веб-сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради (www,imT,gov,ua) в

роздiлi <регуляторна полiтика>' 
i rrяпiйrrrпи Bi п cTl ,iлiв виконавчоготакож на базi пропозицiй, якi надiйшли вiд структурних пlдрозд

KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoT Ради - розробникiв регуляторних aKTiB, було склалено та

затверджепо Ппаr дфльностi з пiдгоiовк, проектiв регуляторних akTiB Iрпiнськот MicbkoI

ради та ii виконав"оiо *orireTy на 2022 рiк, який2i листопада 202l року затверджений i

оприлюднений на офiцiйнопrу irr.рп.r-пЬрталi IрпiнськоТ MicbKoi ради (www,imr,gov,ua) в

розлiлi <Регуляторна полiтика>.
Вказаний вище План на 2022 piK включас 4 проекти регуляторних aKTlB, а пlсля

2ЗJ22О21р. доповнений ще 2 позицiями,



З метою недопущення прийняття економiчно недоцiльних, неефективних

регуляторн"* un i" Б ,Ьу.r"rr" cy6'eKTiB пiдприсмництва Bci проекти регуляторних aKTlB

з ана-пiзом регуляторного впливу та повiдомленням про оприлюднення розмirцуються на

офiчiйному irrr.рпЪ'r-порта_пi Iрпiнськоi MicbKoi рали (www,im191v,ua) для ОДеРЖаННЯ

зауважень та пропозицiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства,

протягом 2 02 1 ро ку на оф iuiйн;; ;;б -."йтi I рп iH сь-"].у]::.:,1 о::: j*-*''1 *:_]:Y:]

в роздiлi uГ.rуп"rор,u noni"*un -' кОпп1l:о:,:i" проектiв !::Y"'op"* 
актlв))

оприлюднено 1з прЪскriв регуляторних aKTiB з вiдповiдними повiдомленнями про

оприлюднення та аналiзами paryn"rop'ro.o "nn,"y, 
9 просктiв регуляторних aKTiB прийнятi

та пройшли yci етапи регуляторноi проuедури, а !:_т.]:;,j:::,{О'О 
не регуляторними

lcl lt'vflцJr- 
'-^ 

-^;;;J;r"*.,.,.,*nn*a " rроUелури),
(такими, що не потребують проходження регуляторноl r

voub i ппопозuLliй Bid фiзuчнuх mа

оu,.оiiu}JЪЖЁ;lХJ;";ii;fi;;х aKTiB постiйно розмiцуються на офiuiйному веб-
;_ л _:-_лоi.цилrи попiпоМЛенняМи

Hr}ffi;"|iiir"irr."Koi рали проекти регуляторн"* u*ri" З ВiДПОВiДНИМИ ПОВiДОМЛеННЯМИ

З метоЮ одержаннЯ auy"u*a"" i пропозицiй, у_ процесl пlдготовкИ IlpULKrIб

,--^.^-----, -,,-io чqп^яRпq.ться пакет докуме"iв до ЩержавнОТ РеГУЛЯТОРНОI СЛУЖбИ

регуляторних aKTiB, направля€ться пакет документlв до

украiни. 
Trrld пffл.trтiр пегvпято iння i пропозицii- -' 

Одержанi пiд час оприлюднення просктiв реryляторнl* un,,_"_:1r_T:

вiд фiзичних та .рЙr""rх осiб, тх об'Йна* ]; Дт_111ноi 
регуляторноТ служби ретельно

вивчаються, обговорюються пlд час наступних засiдань та включаються до проскту, або

аргументовано вiдхиляються,
взаемоdit оа,r, ;в лцiсuевоzо салuовряdчваннfl у проuесi -еzуляmопчоi diяllьносmi з

ннямu

по.о..iнi;;;";;"йо."*", об,сднань пiдприсмчiв MicTa, Де ОбГОВОРЮЮТЬСЯ ОСНОВН1

проблеми, з якими стикаються пiдприемцi пiд час свост дiяльностi, заходи щодо створення

умов для полiпшення пiдприсмницького клiмату, проскти регуляторних aKTiB,

резульmаmuвносmi
Вiдповiдно до проведеного монiторингу регуляторних aKTiB можна зробити висновок,

що, cTpy*TypHi пiдроздiли "r*onu""o." 
*o"ir*y tpnin,"*oT MicbKoi ради при прийняттi

регуляторних aKTiB дотримуються вимог Закону Украiни кПро засади державноi

;;йr";ноi полiтики у ферi го:подарськоi дiяльностi>,

Протягом 2021 року на офiчiйно*iу".О-.uйтi Iрпiнськоi мiськоi ради (www,imr,gov,ua)

в пiдроздiлi <вiдстеження результативностi> розлiлу "Р:1]_1"_|1, 
ПОЛiТИY] 

9].j:
ъ'р"пъо"ено 12 звiтiв про результати вiдстежень результативностi регуляторних akTlB

(проектiв p".yn"rop""* u*Ъi"j,. nr*, 9 базових, l повторне та 2 перiоличних.

пiд час проведення заходlв з вiдстеження ефективностi було встанбвлено, що

реа-lriзачiя вiдстежених регуляторних akTiB забезпечила досягнення цiлей, визначених при

ix затвердженi.
yci звiти про вiдстеження результативностi регуляторних aKTiB розробниками

оприлюдненi на офiчiИ"оrу сайтi tрпiнЬькоТ мiськоI ради (www,imr,gov,ua),

ono*rorrrr"" irфo-irouii, пл - rdiйr","r" лrrrпо*ол,,o| di*,o"o,*i. 
.

Постiйно проводяться заходи щодо опр"полпёпrr" iнформачii про здiйснення

державноТ р"rуп"'rорйi дi"п""о.ri 1pnincbKoi MicbKoT ради та ii.виконавчого KoMiTeTy,

Iнформачiя оприлюдню€ться на офiчiйному веб-сайтi Iрпiнськоi Micbkoi ради

(www.imr.gov.ua).
Вuсновкu
РеалiзацiядержавноiреГУляТорноiполiтикивIрпiнськiймiськiйтериторiальнiй

громадi у 2021- poui- ц" по.riйrий та послiдовний курс виконавчих органiв мiськоi ради на

впровадження оптимчlльного управлiння в економiчнiй та соцiальнiй сферах, на зменшення



тх втруrання у дiяльнiсть суб'ектiв пiдприсмництва, усунення правових, адмiнiстративних,

економiчних та органiзаuiйних перешкод у розвитку господарськоТ дiяльностi,

Iрпiнською мiською радою планусться надаJIi np9"o1T.l::T::ry роботу, спрямовану

на пiдвищення ефективностi pea_rrbauiT державнЪт регуляторнот полiтики у сферi

.*rrооuр."коi дiяльЪостi, спрямовану на те, щоб:

розробники регуляторних akTlB бiльше ,p,alaT1 уваги якостi пiдготовки аналlзlв

регуляторного впливу та проведенню rрунтовних вiдстежень результативностi цих aKTiB, з

урахуванн"nn ,,o.runb, кабiнеrу мi;Ё;рi" украiни _вiд 
lб ,рул" 2015 року N9 1151 <про

внесення змlн до постанови кабiнету йiriсrрi" украiни uiд ii березня 2004 року Nч:r_rr,;.,

продовжув;;й;"ати в бiльш тiснiй спiвпраui з пiдприемницькими колами та lx

гроМаДсЬкиМиорГанiзацiямиЩоДоа**ui.ацiiостаннiхвнаданнiзаУВаженЬТапропоЗицiй
по конкретних просктах та задля досягнення спiльнот мети по створенню сприятливих умов

для розвитпу "iд"р"."""ч,"u " 
Iрпiнськiй "i,"1I ],-|-торiальнiй 

громалi;

активiзувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигiдних для

суб'сктiв пiдприсмництва регуляторних актlв;

проводити дiяльнiсть для створення сприятливого клiмату для органiзацii та ведення

пiдприЪмницькоi дiяльностi та захисту прав пiдп_рисмцiв,

враховуючи вищезазначене *ъ*пu зробити висновок, що у звiтному перlодl

виконавчИми органами мiськОi радИ на належНому piBHi виконувалися вимоги Закону
..пТ пiqпьностi>."rаъхifiТ,ff":}ffi}:rЖ;;iо'#п"rооrот полiтики у сферi госпОДаРСЬКОТ ДiЯЛЬНОСТi>'

В.о. мiського голови,
Перший заступник мiського fолови

Анлрiй кРАВЧУк


