
                                                                            
 

 
РІШЕННЯ 

дванадцята  сесія VІ скликання 
 

 
від  09.02.2012 р. №563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            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 2011 році”, 
та визнати проведену в 2011 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. Каменська 
 

Про здійснення державної 
регуляторної політики 
Коростенською міською 
радою та її виконавчим 
комітетом в 2011 році. 
 



 
 

Додаток до рішення  
12 сесії 6 скликання  

від 09.02.2012 р. №563 
 

Звіт 
„Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською 

радою та її виконавчим комітетом в 2011 році”. 
 

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.   
         Відповідальним за реєстр  регуляторних актів - адміністратором, згідно 
посадової інструкції, є начальник юридичного відділу. На період відсутності 
начальника юридичного відділу призначений виконуючим обов’язків 
адміністратора головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу  
виконавчого комітету Коростенської міської ради . 
 Відповідальними особами постійно вносяться зміни та доповнення до 
реєстру, проводяться аналізи регуляторного впливу, відстеження результативності 
та перегляд регуляторних актів. 

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  за 2011 рік.  

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 січня 2012 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 2011 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 2011 рік прийнятий на 2 сесії 6 скликання від 
09.12.2010року №30 та оприлюднений відповідно до вимог діючого 
законодавства. Заплановано було прийняти  10 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 2011 рік. Протягом року прийнято 6 рішень з 
доповненнями якими було заплановано   прийняти протягом 2011 року, ще  20 
регуляторних актів: 
 5 сесії 6 скликання від 17.03.2011 року №144, (2 рішення) 
 6 сесії 6 скликання від 12.05.2011 року №199,(6 рішень) 
7 сесії 6 скликання від 07.07.2011 року №250, (1 рішення) 
8 сесії 6 скликання від 26.08.2011 року №292, (6 рішень) 
9 сесії 6 скликання від 20.10.2011 року №365, (4 рішень) 
10 сесії 6 скликання від 24.11.2011 року №438, (1 рішення) 
            В загальній кількості на 2011 рік було запланована прийняти протягом 
року 30 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. 
           Кожний квартал адміністратором готувались та направлялись звіти на  
Головне управління економіки Облдержадміністрації, щодо регуляторної 
діяльності міської ради та її виконавчого комітету . 
 
           На виконання Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” від 
14 грудня 2010 року №2784-УІ проводилась робота згідно закону.  Рішенням 
виконавчого комітету від 02.03.2011р. №135 „Про затвердження нового складу 
допоміжних та дорадчих органів при виконкомі міської ради” було створено 
робочу групу з питань реалізації регуляторної політики та з питань прискореного 
перегляду регуляторних актів, яка  протягом  45 днів проводила роботу по 
перегляду регуляторних актів.  Робочою групою було складено перелік 
регуляторних актів які діють станом на 2011 рік  та зроблено  по 37 рішенням сесії 
та її виконавчого комітету висновки з відповідності регуляторних актів 
принципам державної регуляторної політики. Відповідно до проведеної роботи 
робочої групи було винесено пропозиції про скасування 15  регуляторних актів 
(основні причини скасування-не відповідність діючому законодавству, не 
актуальність на даний час та відсутня процедура прийняття регуляторного акту). 
Остаточне виконання  Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”  
робочою групою з питань реалізації регуляторної політики та з питань 
прискореного перегляду регуляторних актів було завершено в  липні 2011 року .  
Протягом роботи робочої групи кожний тиждень по виконаним діям направлялась 
інформація до  Головного управління економіки Житомирської обласної 
державної адміністрації. 
 
        Згідно  Плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік  планувалось 
прийняти 30  регуляторних  актів.         

Але протягом 2011 року виникла необхідність винести на розгляд чергової 
сесії Коростенської міської ради та її виконавчого комітету 15 проектів  
регуляторних актів, які  і були прийняті а саме: 



 
№  
п/п 

Категорія та назва  регуляторного акту (рішення) № та дата 
його 

прийняття  

Примітка 

1 2 3 4 
1 Рішення Корост енської міської ради „Про затвердження 

ставок збору за провадження деяких  видів 
підприємницької  діяльності” 

№84 від 
27.01.11р. 

Скасовано 
від 27.02.11р. 

№233 
2 Рішення Корост енської міської ради „Про затвердження 

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

м.Коростені.” 

№85 від 
27.01.11р. 

 

3 Рішення Корост енської міської ради „Про затвердження 
Положення про порядок конкурсного  відбору суб’єкту 

господарювання з утримання об’єктів благоустрою 
(майданчиків для  платного паркування) в місті Коростені.” 

№92  від 
27.01.11р. 

 

4 Рішення Коростенської міської ради  „Про затвердження 
ставок збору за провадження деяких  видів 
підприємницької  діяльності на 2012 рік”. 

 

№233 від 
07.07.11р 

 

5 Рішення Коростенської міської ради  „Про затвердження 
розміру збору за місця  для паркування транспортних 

засобів на майданчиках для платного паркування в 
м.Коростені”. 

 

№236   
від 07.07.11р. 

 

6 Рішення Коростенської міської ради „ Про запровадження 
на території міста Коростеня туристичного збору на 2012 

рік.” 
 

№235  від  
07.07.11р. 

 

7 Рішення Коростенської міської ради „Про запровадження 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

на території міста Коростеня на 2012 рік”. 

№237 від  
07.07.11р 

 

8 Рішення Коростенської міської ради  „Про затвердження 
ставок по видах підприємницької діяльності, що 

здійснюються га умовах спрощеної системи оподаткування 
по місту Коростеню та в межах території України на 2012 

рік.” 

№234 від 
07.07.11р. 

 

9 Рішення Корост енської міської ради „Про затвердження 
фіксованих ставок єдиного податку по видах 

підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах 
спрощеної системи оподаткування на 2012 рік”. 

№490 від 
29.12.11р 

 

10 Рішення виконавчого комітету Корост енської міської ради 
„Про встановлення тарифу на послуги з утримання  

майданчиків для платного паркування транспортних 
засобів”. 

№744 від 
21.12.11р. 

 

11 Рішення виконавчого комітету Корост енської міської ради 
„Про  внесення змін в рішення №744 від 21.12.2011р. „Про 
встановлення тарифу на послуги з утримання  майданчиків 

для платного паркування транспортних засобів”. 

№758  ВІД 
28.12.2011Р. 

 

12 Рішення Корост енської міської ради 

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

 

№364 Від 
20.10.11р. 

 



13 Рішення Корост енської міської ради 

„Про затвердження Положення про порядок провадження  
торговельної діяльності та надання послуг  на території  м. 

Коростеня.” 

№365 від   
29.12.2011 р 

 

14 Рішення Корост енської міської ради  „Про  обмеження  
продажу алкогольних  напоїв у м. Коростені.” 

№363 Від 
20.10.11р 

 

15 Рішення  Корост енської міської ради „Про обмеження 
перебування дітей без супроводу батьків або осіб, що їх 

замінюють” 

№379 від 
20.10.2011р. 

 

 
На даний час діють  26  регуляторних актів. 

 
 
 
               

Міський голова                                                                     В.Москаленко 
 


