
                                                                                                                                                                             

 

Додаток  

до рішення міської ради 

8 скликання (4 сесія) 

від 20 квітня 2021 року 

 

ЗВІТ  

про здійснення державної регуляторної політики  

виконавчими органами Конотопської міської ради за 2020 рік 
 

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності  Конотопською міською радою та її виконавчим комітетом,  

протягом 2020 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» (зі змінами), Постановами Кабінету Міністрів 

України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, 

завдань направлених на вдосконалення правового регулювання господарських, 

адміністративних відносин між регуляторними органами і суб’єктами 

господарювання у напрямах: 

 планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 

 виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; 

 моніторингу діючих регуляторних актів; 

 оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення 

регуляторної діяльності. 

На 01.01.2020 по Конотопській міській територіальній громаді 

налічувалося 37 регуляторних актів.  

Протягом 2020 року було прийнято 1 регуляторний акт: рішення міської 

ради від 24.12.2020 «Про затвердження регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Конотопської міської ради».  

3 регуляторні акти втратили чинність: рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.03.2012 №73 «Про затвердження порядку присвоєння та 

зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Конотоп»; рішення 

виконавчого комітету міської ради від 23.06.2008 №234 «Про затвердження 

Порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»; рішення 

виконавчого комітету міської ради від 30.12.2019 №238 «Про затвердження 

конкурсної документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з 

призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Конотопі». 

На 01.01.2021  по Конотопській міській територіальній громаді діє 35 

регуляторних актів.  

У 2020 році виконано заходи з відстеження результативності 16 

регуляторних актів, у тому числі підготовлено 1 звіт про базове, 2 звіти про 

повторне та 13 звітів про періодичне відстеження результативності: 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету міської ради від 23.02.2015 №35 «Про затвердження норм 

водоспоживання»; 



- звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради 

від 28.03.2012 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2008 «Про 

затвердження правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку в м.Конотоп» (25 сесія 5 скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.03.2012 №73 «Про затвердження Порядку 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті 

Конотоп»; 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради 

від 24.04.2013 «Про організацію пільгових перевезень та затвердження Порядку 

розрахунку витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському 

транспорті загального користування за рахунок субвенції з державного 

бюджету» (31 сесія 6 скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28.05.2012 №132 «Про внесення доповнень до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2011 №190 «Про 

затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»; 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення 

Підлипненської сільської ради від 30.05.2012 «Про визначення мінімальної 

вартості місячної оренди 1 кв.метра загальної площі нерухомого майна по 

Підлипненській сільській раді» (19 сесія 6 скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення 

Підлипненської сільської ради від 30.05.2012 «Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 24.03.2010 «Про затвердження правил благоустрою, 

санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку на території 

Підлипненської сільської ради» (19 сесія 6 скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради 

від 24.06.2015 «Про встановлення ставки земельного податку» (64 сесія 6 

скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради 

від 24.06.2015 «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» (64 

сесія 6 скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету міської ради від 31.05.2010 №157 «Про організацію пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального 

користування»; 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради 

від 29.08.2012 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 

кв.метра загальної площі нерухомого майна по м.Конотоп» (23 сесія 6 

скликання); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради 

від 29.08.2012 «Про затвердження Положення про проведення земляних робіт 

на території міста Конотоп» (23 сесія 6 скликання). 

- звіт про повторне відстеження результативності рішення Підлипненської 

сільської ради від 20.12.2018 «Про затвердження Порядку залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 



інфраструктури на території Підлипненської сільської ради» (7 скликання, 42 

сесія); 

- звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету міської ради від 21.12.2015 №298 «Про затвердження норм 

водоспоживання»; 

- звіт про повторне відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету міської ради від 30.12.2019 №238 «Про затвердження конкурсної 

документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з призначення 

управителів багатоквартирних будинків у місті Конотопі»; 

- звіт про базове відстеження результативності проекту рішення міської 

ради «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради». 

Підготовка звітів про відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу проектів  регуляторних 

актів здійснювалася  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта». 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Порядку здійснення 

регуляторної діяльності Конотопською міською радою її виконавчим комітетом 

та міським головою», затвердженого рішенням міської ради від 21.12.2018 (7 

скликання 32 сесія),  для забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної регуляторної політики здійснювалося оприлюднення 

документів, підготовлених у процесі регуляторної діяльності, на офіційній  

сторінці міської ради у мережі Інтернет (https://konotop-rada.gov.ua),  

друкованих засобах масової інформації, Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних (https://data.gov.ua). 

Своєчасне оприлюднення регуляторних документів та підготовка аналізів 

регуляторного впливу, що враховують  цілі, фактори, альтернативи, вигоди та 

витрати, забезпечують відкритість та прозорість регуляторної  процедури. Це 

дає можливість представникам бізнесу та громадськості ще на стадії розробки 

актів вносити пропозиції та зауваження і, таким чином, виступати 

безпосередніми учасниками процесу прийняття рішень, що носять 

регуляторний характер.  

Крім того, участь у регуляторному процесі уповноваженого органу – 

Державної регуляторної служби України на стадії одержання пропозицій, 

забезпечує відповідність регуляторних актів принципам державної 

регуляторної політики.   

 

 

 

 

 

 

 


