
Iнформацiя про зDiйснення deplcaBHot реzуляmорно'i
diяльноimi Iрпiнськоi MicbKoi pala mа iT вuконавчоzо комimеmу

за 2020 piK

влади було проведено роботу в наступних напрямках,
,miB оеzvляmорнuх

На виконання Закону Украiни кПро засади державноi регуляторноТ полiтики у сферi

господарсЬкоi дiяльностi> iдалi-за текстом - Закон) у 2020 рочi мiським органом виконавчоi

Быiзацiя державноi регуляторноi полiтики Iрпiнською мiською радою та ll виконавчим

KoMiTeToM у 202о роцi здiйснювалась у вiдповiдностi цо завдань, визначених законоi],у_1]l,
кпро засади державнот регуляторнот полiтики у сферi господарськоi дiяльностi)), мета яких -
прийняття виважених рiшень з урахуванням максимально можливих позитивних результатiв,

спрямованих на забезпечення балансу iHTepeciB суб'ектiв господарювання, громадян та влади,

пр, цьому, забезпечуеться единий пiдхiд до пiдготовки проектiв регуляторних akTiB та

прий"яrгяiх,iльки пiсля проходження Bcix процедУР, визначених Законом,

Протягом 2OZ0 року Iрпiнською мiсiкою радою включено до Плану дiяльностi з

пiдготовки проектiв регуляторних akTiB Iрпiнськоi мiськоi ради та ii виконавчого koMiTeTy на

2020 piK 19 проектiв нормативно-правових aKTiB, у т.ч. шляхом внесення змiн та доповнень,

У зв'язку з початком процедури реорганiзаuiТ IрпiнськоТ MicbKoT ради шляхом при€днання

михайлiвс"*о-руб"*iвськоi сiльськоi iериторiшlьноi громади Киево-святошинського району та

козинцiвськоi сiльськоi територiа_пьноi громади Бородянського раЙОнУ ДО IРПiНСЬКОi MicbKoi

територiальноi громади КиliвськоТ обласri p..yn"ropHi акти, затвердженi Планом дiяльностi з

пiдготовки проектiв регуляторних akTiB Iрпiнськот Micbkoi ради та Ti виконавчого koMiTeтy на

2020 piK, не прийма_пися. Було визНаченО доцiльним перенести проекти регуляторних aKTiB 2020

о"-, Т ппu" дi"п"rо.ri з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB IРПiНСЬКОi MicbKoi РаДИ i ii
виконавчого KoMlTeTy на 202l piK та врахувати в регуляторних актах змiну територiа_ltьно-

адмiнiстративного устрою новоствореноi територiшrьноi громади.

,Щля олержu""" ,uу"ажень i .rроrrоз"uiй вiд фiзичних та юридичних осiб, iх об'еднань,

розробники p..yn"roprr"* aKTiB оприлюднюють iх з вiдповiдними повiдомленнями про

оприлюдНення та u"-i.ur' регулятоРного вплиВу на офiцiйномУ сайтi IрпiНськоi MicbKoT ради у

розлiлi <Регуляторна полiтипuп пiдро.дiлу кОприлюднення проектiв регуляторних aKTiB>,

З метою .rararur"зачii регул".орr"* aKTiB ведеться та сво€часно оновлюеться на сайтi

IрпiнськоТ MicbKoi ради реестр р".уп"rорних aKTiB, який станом на З l .|2.2020 року включае 82

регуляторнi акти, з них 30 дiючих.

ПрИ пiлготовцi проектiв регуляторних aKTiB, ана-гliз регуляторного впливу готусться

вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону та постано"" Кuбir"rу MiHicTpiB УкраТни вiд 11.03.04 N9 308 <Про

затвердження методик аналiзу впливу та вiдстеження результативностl регуляторного акта),

Починаючи з 16 береЙя 2016 рокУ розробниками проектiв регуляторних aKTiB, ана-пiз

регуляторного впливу готуеться iз врахуванням ?уц до Методики проведення аналlзу вппиву

регуJIяторНого акта, 
"*i 

Oyn" BHeceHi по"iчrо"Ою КабiнеТу MiHicTpiB УкраТни вiд 1.6 грудня 2015

року ЛГЧ itSt пПрО ""...rr" змiн дО постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 березня 2004

р. JФ 308>.
дналiз регуляторного впливу оприлюднюеться одночасно з проектом регуляторного акта

та повiдомленням про його оприлюднення.

акmiв

-ппu" 
дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB IрпiНСЬКОТ MicbKoT РаДИ Та ii

виконЕlвчого KoMiTeTy Ёа 2020 piK та Bci змiни i доповнення до нього оприлюднюються на

офiцiйному веб-саиii IрпiнськЬi MicbKoT ради (www.imr.gov.ua) в роздiлi кРегуляторна

полiтикa>>.

На базi пропозицiй, якi надiйшпи вiд структурних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy

Iрпiнськоi Micbkoi ради - розробникiв регуляторних akTiB, було склалено та затверджено План

Йяльностi з пiдготЪв*, npoe*riB регуляторних aKTiB IрпiнськоТ MicbKoT ради та'fi виконавчого



KoMiTeTy на 2О2:. piK, який 24 грулня 2020 року затверджений i оприлюднений на офiцiйному

irr.рr.r-rrорталi Iiпiнськоi MicbKoi ради (www.imr.gov.ua) в роздiлi кРегуляторна полiтика>,

Вказаний План rTa2O2| piK включае 23 проекти регуляторних aKTiB.

З метою ,.дБщ*" прийнятгя економiчно недоцiльних, неефективних регуляторних

aKTiB та залучення суб'екriв пiдпр".*rrицтва, громадськостi Bci проекти регуляторних_алктiв з

анапiзом рЁrуп"rор"о.о впливу та повiдомленням про оприлюднення розмlщуються на

офiцiйному i"r.рr"Ъ-порталi Iрпiнськоi MicbKoi ради (www.imr.gov.ua) лля олержання зауважень

в id сmе эюення tx ре зульmаmuвно сmt

З метою ол.рiurrrЙuу"u*."ь i пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб, ix об'еднань,

розробниками регул"rор""* aKTiB постiйно розмiщlтоться на офiчiйному веб-сайтi Iрпiнськоi

мiськоi ради проекти регуляторних aKTiB з вiдповiдними повiдомленнями про ix оприлюднення

та пропозицiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства,

та аналiзом регуляторного впливу.

nu..ynr"* обговорень та вкJIючаються до проекту, або аргументовано yi_llii]:,i,

г'роrчд."*их об,сднань пiдприсмцiв MicTa, де обговорюються ocHoBHi п|_оful,л_:_:у",
arr**ruaя пiдприсмцi пiд час свост дiяльностi, зttходи щодо створення умов для полlпшення

пiдприемницького клiмату, проекти регуляторних aKTiB,

полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>,
ПротягЬм 2020 роф ,u обiчiП"ому веб-сайтi Iрпiнськоi MicbKoT рали (www.imr.gov.ua) В

пiдроздiлi квiдстеження результативностi> роздiлу крегуляторна полiтика> було оприлюднено

9 звiтiв про результати вiдстежень результативностi регуляторних aKTiB (проектiв регуляторних

aKTiB), з них: 2 повторних та 7 перiодичних,
Пiд чаС проведенНя заходiВ з вiдстеження ефекТивностi було встановлено, що реалiзаuiя

вiдстежених регуляторних aKTiB забезпечила досягнення цiлей, визначених при ix затверлженi,

Yci звiти пЙ вiдстеження результативностi регуляторних aKTiB розробниками

оприлюдненi на офiчiИному сайтi IрпiнськоТ MicbKoi ради (www,imr,gov,ua),

Заходи щодо оприлюднення *ф"р"rI" "р" 
.дiйснення державноi регуляторноi дiяльностi

Iрпiнськоi мiськоi ради та if 
""*оЪu"rого 

KoMiTeTy проводяться постiйно. Iнформаuiя

оприлюднюеться ,ru Ьбiuitrrому веб-сайтi IрпiнськоТ MicbKoT ради (www.imr.gov.ua) вiдповiдно

до чинного законодавства.
Вuсновкu
Реалiзацiя державноi регуляторноi полiтики в MicTi Iрпiнь у 2020 роui - це постtйний та

послiдовний курс 
""*o"u"r"* 

bp.uriu MicbKoT ради на впровадження оптимального управлiння в

економiчнiй та соцiа_гlьнiй .ф.рu*, на зменшення i.* втручання у дiяльнiсть суб,ектiв

пiдприемництва, усунення правових, адмiнiстративних, економiчних та органiзацiйних

перешкод у розвитку гЪсподарськоТ дiяльностi,^ 
Iрпiнсiкою цлi"u*oo радою плануеться надалi проводитиьу роботу, спрямовану на

пiдвиЙенНя ефективностi рЪа-тliзачii державноТ регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi

ня ix

на якiсть пiдготовки аналiзiв

результативностi цих aKTiB, з

дiяльностi, спрямовану на те, щоб:

розробники регуляторних aKTiB бiльше придiляли уваги

регУляторногоВплиВУтапроВеДеннюrрУнтоВнихВrДстеженЬ



урахуванНям постаНови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 грулня 2015 року Jф 1151 кПро

внесення змiн до постанови кабiнету мiнйтрiв украiни вiд 11 березня 2004 року Jф з08>;

продовжувати працювати в бiльш тiснiй спiвпрачi з пiдпчl€мницькими колами та

громадскiсrо , l,l.rooix акти"iзацiТ у наданнi зауваже.нь ru npo1_o:1l1].j: конкретних проектах

та задлЯ досягненНя спiльноТ мети з.покращення якостi регуляторних aKTiB, у т,ч, - по створенню

сприятливих умов для розвитку пiдприсмництва в Iрпiнському регiонi, а також створенню в

MicTi середнього класу на базi роr"rъ*у пiдприемництва, збiльшенню його ролi в економiцi

MicTa; продовжувати роботу щодо ,.до"у*"ня прийнятгя неефективних та невигiдних Для

суб,ектiв пiдприемництва регуляторних aKTiB; пРО".ОlЧli:i::':"";}::1"_"Р_':1::j:.:::'""'О
-'"lr"ry оrя органiзацii та ведення пiдприемницькот дiяльностi та захисту прав пцприсмцlв.

враховуючи вищезазначене I!Io*"u зробити висновок, що вимоги Закону Украiъи <про

засади державноi р;йЙ;оТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> у звiтному перiолi

виконуваJIися на належному plBнl,

0шr Лiдiя МихАЛъЧЕнко
Засryпник мiського голови


