
  
 

Звіт 
щодо здійснення державної регуляторної політики 

органами місцевого самоврядування міста за 2016 рік 
 

Протягом 2016 року діяльність департаментів та управлінь міської ради 

була зосереджена на забезпеченні виконання чинного законодавства, що 

регулює взаємовідносини у сфері господарської діяльності та  вдосконаленні 

правового регулювання господарських і адміністративних відносин між 

регуляторними органами та суб’єктами господарювання. 

Рішеннями Запорізької міської ради від 25.12.2015 № 31 та  виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 30.10.2015 № 467 були затверджені плани 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. Зазначені 

плани сформовані на підставі пропозицій наданих департаментами та 

управліннями міської ради, які є розробниками регуляторних актів.  

Організацію роботи з планування діяльності по підготовці проектів 

регуляторних актів, складання плану-графіка з відстежень (базових, повторних, 

періодичних) прийнятих  регуляторних актів та забезпечення контролю за 

здійсненням таких відстежень здійснює департамент надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва міської ради. 

Підготовку висновків та рекомендації з питань регуляторної політики та 

контроль за виконання прийнятих міською радою рішень, відповідно до 

Положення про постійні комісії міської ради, здійснює постійна комісія міської 

ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, 

послуг та захисту прав споживачів.  

Протягом 2016 року департаментами та управліннями міської ради 

здійснювалась  робота по впорядкуванню нормативно-правового регулювання 

підприємницької діяльності. У разі потреби  прийняття регуляторного акта, 

який не був внесений до затверджених планів діяльності  з підготовки проектів 

регуляторних актів, вносилися відповідні зміни та доповнення.   

Всього до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

2016 році було включено 30 проектів рішень, з них: 25 проектів рішень міської 

ради та 5 проектів рішень виконавчого комітету міської ради. 

Протягом звітного періоду було прийнято 5 рішень, з них 4 рішення 

міської ради і 1 рішення  виконавчого комітету. Одне рішення міської ради 

втратило чинність.  

У 2016 році були прийняті: 

- рішення Запорізької міської ради від 27.04.2016 № 23 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 25.03.2015 № 82 «Про розміщення та облаштування 

сезонних відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного 

господарства на території м. Запоріжжя»; 

- рішення Запорізької міської ради від 30.06.2016 № 56 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, 

затвердженого рішенням міської ради від 21.12.2012 № 77»; 
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- рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про 

затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя»; 

- рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 15.08.2016 № 

447 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

25.06.2013 № 249 «Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя 

пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та 

місцевих святкових, урочистих масових заходів»; 

- рішення Запорізької міської ради від 27.04.2016 № 24 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 27.03.2013 № 19 «Про порядок відведення місць 

для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

сфери послуг» - зазначене рішення Запорізької міської ради втратило чинність. 

 Підготовка прийнятих регуляторних актів та складання аналізу їх 

регуляторного впливу здійснювались у відповідності з вимогами Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» та складанням М-Тесту.  

При підготовці проектів рішень  проводились засідання круглих столів 

створювались  робочі групи з залученням фахівців департаментів та управлінь, 

їх розробників, депутатів міської ради, представників громадськості та 

суб’єктів господарської діяльності.  

Проекти регуляторних актів та результати  аналізу їх регуляторного впливу 

з М-Тестами оприлюднювались на офіційному порталі Запорізької міської 

влади та газеті «Запорозька Січ». 

Відповідно до затвердженого плану-графіку, протягом 2016 року 

департаментами і управліннями міської ради, розробниками регуляторних 

актів, здійснено 1 базове, 4 повторних та 9 періодичних відстежень 

результативності прийнятих регуляторних актів.  

За пропозицією департаментів з управління житлово-комунальним 

господарством, архітектури та містобудування, фінансової та бюджетної 

політики, з питань правового забезпечення, управлінь з питань земельних 

відносин, з питань екологічної безпеки, інспекції з благоустрою міської ради, 

які є розробниками регуляторних актів, регуляторні акти були включені до 

планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2016 рік, але не були ними підготовлені і подані для 

розгляду. Зазначеним департаментам і управлінням необхідно більш виважено 

підгодити до формування планів регуляторних актів. Разом з тим скорочення 

кількості  регуляторних актів зменшує  навантаження  на суб’єкти 

господарської діяльності і спрощує ведення підприємницької діяльності.  

Рішеннями міської ради від 30.11.2016 № 97 та виконавчого комітету 

міської ради від 25.11.2016 № 694 затверджені плани діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік. Плани оприлюднені на офіційному 

порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці 

«Регуляторна політика». 
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В грудні 2016 року було складено реєстр власних регуляторних актів та 

затверджено план - графік відстежень результативності власних регуляторних 

актів на 2017 рік, які оприлюднені на офіційному порталі Запорізької міської 

влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика». 

Реєстр власних регуляторних актів включає 51 регуляторний акт. 

В цілому стан реалізації регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності в місті визначає стійку тенденцією по впорядкуванню регуляторної 

діяльності у відповідності до норм та вимог чинного законодавства, а 

впровадження принципів державної регуляторної політики, дозволяє 

утримувати баланс інтересів між органами місцевого самоврядування міста та 

суб’єктами господарської діяльності.  
 
 
 
Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


