
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ______________ 2022 року № _____ 

м. Олександрія 
 
Про звіт міського голови щодо 
здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами 
міської ради за 2021 рік 
 

Відповідно до ст.ст. 37, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», пп.1 п. б) ст. 27, ст.ст. 40, 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за дотриманням 
принципів державної регуляторної політики 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 

 
1) Затвердити звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2021 рік згідно з додатком. 
2) Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

забезпечити оприлюднення даного звіту у 10-ти денний термін після його затвердження. 
3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

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

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 

ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
Міський голова                                                                           Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 



 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2022 року № ____ 

 
Звіт міського голови  

щодо здійснення державної регуляторної політики  
виконавчими органами міської ради за 2021 рік 

 
Головною метою у сфері регуляторної політики у 2021 році було забезпечення 

прозорості, ефективності та доцільності при прийнятті регуляторних актів. 
Регуляторна політика у 2021 році проводилась відповідно до вимог Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  
Регуляторні акти, у тому числі акти, які впливали на ринкове середовище, права, 

інтереси суб'єктів господарської діяльності, проходили всі відповідні процедури 
оприлюднення і були прийняті відповідно до законодавства.  

На офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика» були розміщені 
план-графік відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та інформація про 
перегляд діючих регуляторних актів. 

У міському виданні – газеті «Вільне Слово» та на офіційному 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. 

 
Основними напрямками регулювання у 2021 році були: 

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські перевезення у 
звичайному режимі руху на автобусних маршрутах загального користування; 

- встановлення ефективних та економічно обґрунтованих тарифів на послуги, які 
надають комунальні підприємства, з метою збереження та поліпшення майна 
комунальної власності; 

- встановлення місцевих податків та зборів відповідно до змін податкового 
законодавства; 

- визначення чітких механізмів розрахунку добової та погодинної орендної плати, 
уточнення орендарів, яким встановлюється розмір річної орендної плати 1 (одна) 
гривня на рік, що не підлягає коригуванню на індекс інфляції; 

- визначення фіксованих ставок за користування земельними ділянками 
Олександрійської територіальної громади на умовах особистого строкового сервітуту. 
 

Протягом 2021 року були прийняті такі регуляторні акти: 
№ 
з/п  Назва проекту Стан виконання 

1 2 3 

1 
Про затвердження тарифів на послуги  
КП «Олександрійський центральний ринок» 

Прийнятий рішенням 
виконавчого комітету від 
27.05.2021 № 427 

2 
Про затвердження вартості послуг з утримання 
об’єктів благоустрою комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади 

Прийнятий рішенням 
виконавчого комітету від 
06.07.2021 № 557 

3 Про місцеві податки і збори Прийнятий рішенням міської 
ради від 07.07.2021 № 221 



 

2 
 

продовження таблиці 
1 2 3 

4 

Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування в 
межах Олександрійської територіальної громади у 
звичайному режимі руху 

Прийнятий рішенням 
виконавчого комітету від 
17.11.2021 № 868 

5 Про внесення змін до Методики розрахунку орендної 
плати за комунальне майно 

Прийнятий рішенням міської 
ради від 22.12.2021 № 396 

6 
Про розмір плати за договорами особистого 
строкового сервітуту за користування земельними 
ділянками Олександрійської територіальної громади 

Прийнятий рішенням міської 
ради від 22.12.2021 № 397 

 
Рішеннями міської ради від 26.11.2021 № 323 «Про план підготовки регуляторних 

актів міською радою на 2022 рік» та виконавчого комітету Олександрійської міської ради 
від 03.11.2021 № 822 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2022 рік 
виконавчим комітетом» було затверджено відповідні плани на 2022 рік, які оприлюднені у 
газеті «Вільне Слово» та розміщені на офіційному веб-сайті міської ради. 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


