
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

__________________________________________ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 
від ____________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про план підготовки регуляторних 
актів міською радою на 2023 рік 
 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», розглянувши рішення виконавчого комітету від ________________ № _____, 
враховуючи висновки постійних комісій міської ради, з метою дотримання принципів 
державної регуляторної політики та планування регуляторної діяльності Олександрійської 
міської ради у 2023 році  
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити план підготовки регуляторних актів міською радою на 2023 рік згідно з 

додатком 1. 
 
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акта розробляє аналіз 

регуляторного впливу проекту регуляторного акта та забезпечує: 
- оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та 

аналізу його регуляторного впливу; 
- оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу; 
- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта; 
- подання до постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, 

зв’язку, сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції міської ради проекту 
регуляторного акта разом з аналізом його регуляторного впливу для вивчення та надання 
експертного висновку про відповідність цього проекту вимогам статей 4 та 8 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 

- подання до Державної регуляторної служби України проекту регуляторного акта 
разом з аналізом його регуляторного впливу та експертним висновком відповідальної 
постійної комісії стосовно регуляторного впливу цього проекту (стаття 34 Закону) для 
отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта відповідно до 
принципів державної регуляторної політики; 

- надсилання проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного впливу у паперовому 
та електронному виді до управління економіки міської ради для узагальнення та до 
управління інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради для розміщення 
даної інформації на веб-сайті Олександрійської міської ради; 
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- надсилання проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного впливу постійній 
комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, 
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції міської ради для отримання експертної оцінки 
проекту регуляторного акта та подальшого направлення експертної оцінки до управління 
економіки міської ради; 

- проведення і оприлюднення базового, повторного і періодичного відстежень 
результативності регуляторного акта у спосіб і терміни, визначені ст. 10 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та подання 
цих відстежень до управління економіки міської ради; 

- внесення на розгляд міської ради проекту рішення регуляторного акта, аналізу 
регуляторного впливу, зауважень і пропозицій; 

- надсилання регуляторного акта після його прийняття міською радою управлінню 
інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради для подальшого 
оприлюднення; 

- планування регуляторної діяльності на наступний за звітним рік шляхом надсилання 
до управління економіки міської ради до 15 жовтня кожного року інформації згідно з 
додатком 2. 

 
3. Встановити, що управління інформаційної політики та цифрової трансформації 

міської ради забезпечує оприлюднення: регуляторного акта, плану підготовки регуляторних 
актів міської ради та доповнення до плану підготовки регуляторних актів міської ради - у 
10-ти денний термін після їх прийняття міською радою.  

 
4. Управління економіки міської ради: 
- готує пропозиції про відміну, перегляд або продовження дії регуляторного акта; 
- готує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради; 
- готує проект рішення міської ради про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів міською радою на наступний рік на основі пропозицій, отриманих від розробників 
регуляторних актів. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. та постійну комісію міської ради 
з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, 
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
_______________ 2022 року № _____ 

 
План підготовки регуляторних актів міською радою на 2023 рік 

 

№ 
з/п Назва проекту Цілі прийняття проекту 

Терміни: 

Відповідальні 
за підготовку 

проекту 

підго-
товки 

проекту 

відсте-
ження 
базової 
резуль-
татив-
ності 

відсте-
ження 

повтор-
ної 

резуль-
татив-
ності 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Про місцеві 

податки і збори 
Забезпечення повноти та 
збільшення надходжень 
до міського бюджету, 
впровадження ефектив-
них методів регулювання 
господарських відносин 
у сфері справляння 
місцевих податків та 
зборів 

2023 рік 2024 рік 2024 рік Управління 
економіки 

міської ради, 
управління 

приватизації, 
оренди майна 

та землі 
міської ради  

 
Примітка: Проект регуляторного акту буде розроблятись у разі змін у законодавстві та за 
необхідністю. 

_____________________________ 



Додаток 
до рішення міської ради 
від ___________ 2022 року № _____ 
 

Інформація для підготовки проектів регуляторних актів  
на наступний рік для формування плану підготовки регуляторних актів 

Олександрійської міської ради 
 

№ 
з/п 

Назва 
проекту 

Цілі прийняття 
проекту 

Терміни: Відпові-
дальні за 

підготовку 
проекту 

підготовки 
проекту 

відстеження 
базової 

результатив-
ності  

відстеження 
повторної 

результатив-
ності  

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
 
Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 


