
Інформація 
про здійснення державної регуляторної діяльності 

Олександрійською міською радою та виконавчим комітетом Олександрійської міської ради 
за 2016 рік 

 
Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності” комісією Олександрійської міської ради з питань стратегічного 
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики надавались експертні 
висновки на всі проекти регуляторних актів – рішень міської ради. 

Регуляторна політика у 2016 році проводилась відповідно до вимог Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Регуляторні акти 
проходили всі відповідні процедури оприлюднення і були прийняті відповідно до 
законодавства. 

Головною метою у сфері регуляторної політики у 2016 році було забезпечення прозорості, 
ефективності та доцільності при прийнятті регуляторних актів. 

При проведенні регуляторної політики застосовується єдиний підхід щодо способів 
підготовки, оприлюднення та прийняття регуляторних актів.  

Було розроблено та розміщено на веб-сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика» 
плани-графіки відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, а саме: загальний 
план-графік та план-графік на 2016 рік. 

Регуляторні акти, які впливають на ринкове середовище, права, інтереси суб'єктів 
господарської діяльності, проходили процедури оприлюднення відповідно до чинного 
законодавства, а саме Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності".  

В офіційному виданні Олександрійської міської ради газеті «Вільне Слово» та на веб-сайті 
міської ради постійно  розміщувалися:  

- плани прийняття регуляторних актів та доповнення до них;  
- оголошення про оприлюднення регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу; 
- проекти регуляторних актів, аналізи їх регуляторного впливу;  
- відстеження результативності регуляторних актів, затверджені регуляторні акти; 
- інформація про здійснення державної регуляторної політики. 

 
Протягом 2016 року були прийняті такі регуляторні акти: 

№ 
з/п Назва проекту Стан виконання 

1. Про затвердження прейскуранту цін на зуботехнічні  
роботи для населення 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 11.02.2016 № 85  

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
від 27.10.2005 № 839 «Про затвердження правил 
розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 14.04.2016  № 222  

3. Про затвердження тарифів на послуги із захоронення 
твердих побутових відходів, що надаються ТОВ 
«Еко’логія 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 01.07.2016 року №403 

4. Про затвердження вартості послуг з утримання 
об’єктів благоустрою комунальної власності міста 
Олександрії 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету  від 21.07.2016 № 432  

5. Про організаційно-правові заходи, пов’язані з 
забезпеченням конкурентних засад у сфері надання 
послуг зі збирання та вивезення рідких побутових 
відходів з території приватного сектору                        
м. Олександрії, сел. Димитрове та Пантаївка,                
с. Звенигородка 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 19.08.2016 № 505  

6. Про встановлення тарифів за надання платних послуг 
для населення в комунальному закладі 
«Олександрійський міський музейний центр імені 
Худякової Антоніни Федорівни» 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету  від 02.09.2016 № 558  

7 Про встановлення тарифів за надання платних послуг Прийнятий рішенням виконавчого 



для населення в Олександрійській міській 
централізованій бібліотечній системі 

комітету від 02.09.2016 № 559  

8 Про затвердження тарифів на платні послуги КЗ 
«Палац урочистих подій» 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 29.09.2016 № 633  

9 Про затвердження тарифів на послуги  
КП «Олександрійський центральний ринок»   

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 08.12.2016  № 866  

 
Рішеннями міської ради від 16.12.2016 року № 200  «Про план підготовки регуляторних 

актів міською радою на 2017 рік» та виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 
08.12.2016  року № 861 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік 
виконавчим комітетом» затверджено відповідні плани на 2017 рік, які оприлюднені у газеті 
«Вільне Слово» та розміщені на сайті міської ради. 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради       С. ГРИЦЕНКО 
 
 
 
Величко 7 27 86 


