
                                                                            
 

 
РІШЕННЯ 

сорок перша  сесія VІ скликання 
 

   від  23.04.2015 р. №1863 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Розглянувши звіт міського голови стосовно  проведеної роботи міською 
радою та її виконавчим комітетом, щодо здійснення регуляторної політики в 
місті Коростені, керуючись ст 32, ст.38 Закону України “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, п.9 п.7 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА : 
 
           1. Прийняти до відома  Звіт “Про здійснення державної регуляторної 
політики Коростенською міською радою та її виконавчим комітетом в 2014 
році”, та визнати проведену в 2014 році роботу по здійсненню регуляторної 
політики задовільною (Звіт додається). 
 
            2. Секретарю міської ради (Ходаківському В.)  в десятиденний термін 
оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 

 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 

   Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
 

                Заступник міського голови                 О. Ясинецький 
 
                Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
 
 
 
 
 

Про здійснення державної регуляторної 
політики Коростенською міською 
радою та її виконавчим комітетом в 
2014 році. 
 



 
Додаток  

до рішення 41 сесії Коростенської міської 
ради VI скликання від 23.04.2015 р. №1863 

 
Звіт 

„Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською 
радою та її виконавчим комітетом в 2014 році”. 

 
Згідно  ст.32, ст.38 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” передбачено, що  міський голова  
щорічно звітується по затвердженому плану роботи  та проведеної роботи   по 
регуляторній політиці міської ради та її виконавчого комітету.  

Правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності визначені Законом України від 
11.09.2003 року №1160-ІV „Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”. Рішенням виконавчого комітету Коростенської 
міської ради від 6 квітня 2005 р. № 133 “Про створення Реєстру місцевих 
регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності”  було створено 
реєстр регуляторних актів, які діють на території міста Коростеня.   
 Контроль за дотриманням законодавства в сфері регуляторної політики 
здійснюється постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності (голова комісії Барановська Т.М.).  Також протягом року 
даною комісією розглядався кожний проект рішення регуляторного акту який 
потім був винесений на розгляд  чергової сесії міської ради та виконавчого 
комітету.  Протягом квітня 2015 року постійною комісією міської ради з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності розглянуто питання  про 
виконання Плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів за 2014 рік та проведено 
підготовку  даного звіту. 
          Кожний рік за пропозиціями управлінь та відділів виконавчого комітету 
розробляється та затверджується План діяльності Коростенської міської ради та 
її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів.   
           План діяльності на 2014 рік прийнятий на 26 сесії 6 скликання від 
10.10.2013року №1219 та оприлюднений відповідно до вимог діючого 
законодавства. Заплановано було прийняти  6 регуляторних актів. 
 Протягом року в зв’язку з необхідністю прийняття рішень міською радою 
та її виконавчим комітетом,  які є регуляторними актами, за пропозиціями  
управлінь та відділів виконавчого комітету Коростенської міської ради 
вносились доповнення до плану діяльності на 2014 рік. Протягом року 
прийнято 5 рішень з доповненнями якими було заплановано   прийняти 
протягом 2014 року, ще   7 регуляторних актів: 
 31 сесії 6 скликання від 13.03.2014 року №1393, (1 рішення) 
 32 сесії 6 скликання від 17.04.2014 року №1431, (1 рішень) 
 34 сесії 6 скликання від 03.07.2014 року №1530, (1 рішення) 
 35 сесії 6 скликання від 28.08.2014 року №1563, (3 рішення) 
 37 сесії 6 скликання від 06.11.2014 року №1660, (1 рішення) 
 



            В загальній кількості на 2014 рік було запланована прийняти протягом 
року 13 регуляторних актів. Всі рішення по прийняттю Плану діяльності 
Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів та доповнень до нього були оприлюдненні відповідно до 
вимог діючого законодавства.  

 Процедури підготовки та прийняття регуляторних актів здійснюється 
відповідно до чинного законодавства. Відповідальними особами постійно 
вносяться зміни та доповнення до реєстру, проводяться аналізи регуляторного 
впливу, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів. 
        На даний час діють 25 регуляторних актів. Згідно  Плану діяльності 
Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік  планувалось прийняти 13  регуляторних  актів.         

Але протягом 2014 року виникла необхідність винести на розгляд 
чергової сесією Коростенської міської ради та її виконавчого комітету 8 
проектів  регуляторних актів, які  і були прийняті а саме: 

 
№ 
п/п 

 
Назва  регуляторного акту №, від 

1 2 3 
1 Про  затвердження Положення про порядок видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою пов’язане з проведенням 
земляних та /або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів 

№  1497 
 від 05.06.2014р. 

2 Про затвердження ставок збору запровадження деяких видів 
підприємницької діяльності по місту Коростеню на 2014 рік 

№  1484 
від   05.06.14 р 

3 Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах 
підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах 

спрощеної системи оподаткування  

№1485 
від   05.06.14 р 

4 Про затвердження  ставок податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки по місту Коростеню  

№1486 
від   05.06.14 р 

5 Про затвердження розміру збору  за місця для паркування  
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в 

місті Коростені 

№1487 
від   05.06.14 р 

6 Про затвердження ставки туристичного збору на території міста 
Коростеня  

№1488 
від   05.06.14 р 

7 Про встановлення регульованого тарифу на перевезення 
пасажирів автомобільним  транспортом по місту Коростеню в 

режимі маршрутного таксі” 

№254 
від 18.06.14р. 

8  Про затвердження Положення „Про впорядкування умов оренди 
комунального майна в місті Коростень” 

№1562 
від 28.08.2014 р 

 
 
 
              

Міський голова                                                                     В.Москаленко 


