
   
 

                                                                     
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

 

від  24   листопада 2015 р.       №  398 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2016 рік   

 

  

Відповідно до ст.ст. 7, 13, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, з метою створення сприятливих умов для 

ефективного розвитку малого бізнесу та недопущення звуження змісту та обсягу права 

громадян на підприємницьку діяльність, запровадження ефективного державного 

регулювання у сфері підприємництва, керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради          

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити план підготовки виконавчим комітетом регуляторних актів на 2016 рік 

згідно з додатком 1. 

2.  Встановити, що розробник проекту регуляторного акту: 

2.1. Розробляє аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту. 

2.2. Забезпечує: 

- оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу; 

- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту; 

- надсилання проекту регуляторного акту і аналізу регуляторного впливу до 

Кіровоградського представництва державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва для отримання пропозицій та 

зауважень; 

- надсилання проекту регуляторного акту і аналізу регуляторного впливу 

постійній комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста для 

отримання експертної оцінки проекту регуляторного акту та подальшого 

направлення експертної оцінки до відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі виконавчого комітету Знам'янської  

міської ради; 

- проведення базового, повторного, періодичного відстежень результативності 

регуляторного акту до 15 листопада кожного року, протягом якого діє даний 

регуляторний акт, та подання цих відстежень до 20 листопада до відділу 

економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі виконавчого 

комітету Знам'янської  міської ради; 

- винесення на розгляд виконавчого комітету проекту рішення регуляторного 

акту, аналізу регуляторного впливу, зауважень і пропозицій; 

-    надання у триденний термін засобам масової інформації регуляторного акту 

після його прийняття виконавчим комітетом для подальшого оприлюднення у 

десятиденний термін; 

- планування регуляторної діяльності на наступний за звітним рік шляхом 

надсилання до відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури 

та торгівлі до 15 листопада кожного року інформації згідно  з додатком 2. 

 



 

 

3. Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі виконавчого 

комітету Знам'янської міської ради: 

- готує звіт про відстеження результативності регуляторних актів на основі 

матеріалів, отриманих від розробників регуляторних актів; 

- забезпечує оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторних 

актів; 

-    готує пропозиції на виконавчий комітет про відміну, перегляд або продовження 

дії регуляторного акту; 

- готує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами міської ради; 

- готує рішення виконавчого комітету про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів виконавчим комітетом на наступний рік на основі 

пропозицій, отриманих від розробників регуляторних актів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о першого заступника 

міського голови Т.Іваськів. 

 

 

 

 

               Міський голова                                                                   І.Крижановський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

         від  24 листопада 2015 р. № 398 

 

План 

підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом на 2016 рік 
 

№ 

п/п 
Назва проекту Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 
Відповідальні 

1 

Про встановлення 

тарифу на 

перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних 

маршрутах загального 

користування 

Забезпечення перевезення 

населення 

При 

виникненні 

необхіднос-

ті 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі, 

перевізник – 

суб'єкт 

підприємницької 

діяльності 

2 

Про затвердження 

положення та порядку 

проведення конкурсу 

на право оренди 

комунального майна 

Ефективне використання 

комунального майна, дотримання 

законодавства 

1 півріччя Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі, 

управління 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

3 

Про затвердження 

положення та порядку 

проведення конкурсу 

на приватизацію 

комунального майна 

Ефективне використання 

комунального майна, дотримання 

законодавства 

1 півріччя Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі, 

управління 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

4 

Про затвердження 

Положення про 

застосування системи 

електронних 

державних закупівель 

Забезпечення прозорості та 

відкритості закупівель, формування 

конкурентного середовища та 

запобігання проявам корупції і 

зловживання службовим 

становищем  

1 півріччя Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

5 

Про встановлення 

вартості платних 

медичних послуг, які 

надаються КЗ 

«Знам’янська міська 

лікарня ім. 

А.В.Лисенка» 

Створення умов для беззбиткової 

роботи відділової лікарні, яка надає 

послуги з медичних оглядів та 

обов’язкових додаткових 

обстежень, забезпечення безпечного 

і якісного обслуговування 

підприємств, організацій та 

населення міста 

1 півріччя Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 

 



 

                             Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

                  від 24  листопада 2015 р. № 398 
 

 

Інформація 

для підготовки проектів регуляторних актів 

на наступний __________ рік для формування плану підготовки регуляторних актів 

виконавчим комітетом Знам'янської  міської ради 

 

 
 

№ 

п/п 

Регуляторний 

орган 

Назва 

проекту 

Цілі прийняття Термін 

підготовки 

(місяць року) 

Відповідальні 

      
 

 

 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова   
 


