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Оприлюднення інформації щодо здійснення регуляторної діяльності Бурштинською 

міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році. 

 

           Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році Бурштинською міською 

радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження 

методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, затвердженого рішенням 

міської ради від №07/06 – 16 від 28.01.2016 року «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2016 рік» із змінами 

від 29.09.2017р. №05/36-17, методичних рекомендацій Державної служби України з 

питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, інших нормативних актів, 

що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, та в межах наданих 

повноважень. 

 

            Регуляторні  акти розробляються з дотриманням  принципів  державної  регулятор- 

ної  політики, відповідності форм та рівня державного  регулювання господарських 

відносин ринковим вимогам. Робота  протягом  року  спрямовувалася  на  досягнення   в   

регуляторній діяльності  балансу  інтересів  суб’єктів  господарювання,  громадян  та  

держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів. 

 

            Виконавчий орган міської ради  здійснює оновлення офіційного веб-сайту 

(http://burshtyn-rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/2017-rik/), де   

висвітлюється розділ «Регуляторна діяльність». Усі розроблені проекти регуляторних 

актів проходять громадське  обговорення шляхом  оприлюднення на  веб-сайті 

Бурштинської міської ради.  

 

             З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної 

діяльності робота проводилася у наступних напрямках: 

–  планування діяльності з підготовки регуляторних актів; 

–  оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності; 

–  проведення відстеження результативності регуляторних актів; 

–   залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських 

організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва. 

 

              Планування регуляторної діяльності 
 

              Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого 

органу міської ради здійснюється на рівні управлінь та відділів міської ради, структурних 

підрозділів  – розробників регуляторних актів.  

 

              На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» Бурштинської міською радою затверджені 

План підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (рішення міської ради від 

23.12.2016 №19/21-16) із змінами відповідно до рішення міської ради від 29.09.2017р.      

№ 05/36-17 «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської ради у 2017 році», які оприлюднені на веб-сайті міської ради 

(http://burshtyn-rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/2017-rik/) у розділі 

«Регуляторна діяльність». 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/2017-rik/
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              Підготовка проектів регуляторних актів 
             План підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2017 

рік був затверджений 23 грудня 2016 року №19/21-16 та розміщений на офіційному сайті 

міської ради (http://burshtyn-rada.if.gov.ua/ ) у розділі «Регуляторна діяльність». 

              Розробка проектів регуляторних актів здійснювалась із дотриманням принципів 

доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної 

діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин. 

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готувалися повідомлен- 

ня про обговорення та аналіз регуляторного впливу.  Проект регуляторного акту оприлюд- 

нювався шляхом розміщення в газеті «Бурштинський вісник» та на офіційному сайті 

міської ради в мережі Інтернет. 

 

               До обговорення проектів регуляторних актів залучаються всі бажаючі, оскільки 

регуляторна процедура є офіційною і відкритою. Проекти рішень публічно 

обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, 

представників підприємств, установ та громадських організацій. Обґрунтовані зауваження 

і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у 

проектах регуляторних актів. 

  

              При прийнятті регуляторних актів отримувалися висновки Івано-Франківського 

обласного територіального відділення  Антимонопольного  комітету України  щодо 

зауважень до проекту регуляторного акту. 

            

              Протягом  2017  року  тривало розроблення таких проектів регуляторних актів:   

- №11/36-17 від 29.09.2017р. «Про затвердження «Положення про Порядок 

розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. 

Бурштин та с. Вигівка»; 

- №24/37-17 від 07.11.2017р. «Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого холодного водопостачання та водовідведення» 
 

          Відповідно до затвердженого Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської ради у 2017 році» передбачалось прийняття проектів 

регуляторних актів по затвердженню проектів тарифів на встановлення цін на житлово-

комунальні послуги. При направленні даних проектів рішень, як регуляторних актів 

отримано роз’яснення  від сектору в Івано-Франківській області Державної регуляторної 

служби України №13.08-11/039 від 15.06.2017р., що відповідно до ст.3 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

регуляторна діяльність не поширюється з прийняттям актів, якими встановлюються 

ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги. 

 

              Відстеження результативності дії регуляторних актів. 
             З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності  план-графік 

відстеження дії регуляторних актів міської ради на 2017 рік  розміщено на офіційному 

сайті Бурштинської міської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність». Відповідно до 

Плану-графіку в 2017 році передбачалось провести три  відстеження  регуляторних актів: 

1. повторне відстеження згідно рішення міської ради від 04.03.2016р.№13/07-16 «Про 

затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном на 

території Бурштинської міської ради»; 

2. базове відстеження згідно рішення міської ради від 24.06.2016р.  №05/14-16 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка»; 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/
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3. повторне відстеження згідно рішення міської ради від 23.09.2016р. №04/17-16 

«Про затвердження в новій редакції «Правила благоустрою та санітарного утримання 

територій міста Бурштин і села Вигівка».  

 

               Звіти про відстеження результативності регуляторних  актів згідно графіку 

відстеження розміщені на офіційному сайті Бурштинської міської ради http://burshtyn-

rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/2017-rik/ . 

 

               Інформація,  зазначена  в  Плані  підготовки  проектів  регуляторних  актів,  дає  

можливість  суб’єктам господарювання планувати свою подальшу діяльність, брати 

участь в обговоренні проектів регуляторних актів та їх удосконаленні для захисту своїх   

прав.  

 

                З метою здійснення ефективної державної регуляторної політики діяльність 

Бурштинської міської ради та виконавчого комітету протягом звітного періоду була 

зосереджена на забезпеченні ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг, 

розширенні інформаційного простору засад організації та функціонування підприємницт- 

ва, поглибленні конструктивного діалогу з бізнесом у вирішенні питань створення 

стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу міста та сприятливих умов для 

розвитку підприємництва, збільшення дохідної частини міського бюджету. 

 

 

                Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2018 рік: 

 

– підтримка діалогу між міською владою, суб'єктами господарювання, громадськими 

організаціями і об’єднаннями підприємців з питань регуляторної політики; 

 

– врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх 

об’єднань при прийнятті регуляторних актів;  

 

- забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.  

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/2017-rik/
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