
Інформація 
про здійснення державної регуляторної діяльності 

Олександрійською міською радою та виконавчим комітетом Олександрійської міської ради 
за 2013 рік 

 
 

Регуляторна політика у 2013 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. 

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. 

Головною метою у сфері регуляторної політики у 2013 році було забезпечення прозорості, 
ефективності та доцільності при прийнятті регуляторних актів, спрямованих на позитивний 
розвиток господарських відносин малого і середнього бізнесу, промислових і комунальних 
підприємств.  

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 2013 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".  

Результат - під час оприлюднення із зацікавленими суб'єктами господарювання, 
громадськими організаціями проводилися консультації, а отриманні письмові зауваження та 
пропозиції враховувалися при прийнятті регуляторного акта. 

В офіційному виданні Олександрійської міської ради газеті «Вільне Слово» та на веб-сайті 
міської ради постійно  розміщуються: плани прийняття регуляторних актів та доповнення до 
них, проекти регуляторних актів, аналізи їх регуляторного впливу, відстеження 
результативності регуляторних актів, затверджені регуляторні акти. 
 

Регуляторні акти міської ради 
 

№ 
з/п Назва проекту Стан виконання 

1. Про затвердження Положення про набуття права 
на землю на конкурентних засадах в м. 
Олександрія 

Прийнятий рішенням міської ради 
від 12.04.2013 року № 988 

2. Про місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) Прийнятий рішенням міської ради 
від 30.12.2013 року №1193 

3. Про встановлення пільг на орендні ставки за 
користування земельними ділянками 

Прийнятий рішенням міської ради 
від 15.02.2013 року № 887 

4. Про затвердження Програми розвитку 
пасажирських перевезень у м. Олександрії на 
2013-2014 роки 

Прийнятий рішенням міської ради 
від 15.02.2013 року № 889 

5. Про затвердження мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого 
майна 

Прийнятий рішенням міської ради 
від 28.12.2012 року № 846 по плану 
2012 року 

6. Про з твердження Положення про Центр 
надання адміністративних послуг 

Прийнятий рішенням міської ради 
від 03.06.2013 року № 1032 

 



Регуляторні акти виконавчого комітету 
 

№ 
з/п Назва проекту Стан виконання 

1. Про затвердження тарифів на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування у звичайному режимі 
руху 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 19.09.2013 року № 676 

2. Про встановлення тарифу на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування у звичайному режимі 
руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах 
міста Олександрії 

Прийнятий рішенням виконавчого 
комітету від 21.11.2013 року № 826 

 
Рішеннями міської ради від 30.12.2013 року № 1191 «Про план підготовки регуляторних 

актів міською радою на 2014 рік» та виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 29 
листопада 2013 року № 854 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2014 
рік виконавчим комітетом» затверджено відповідні плани на 2014 рік, які оприлюднені у газеті 
«Вільне Слово» та розміщені на сайті міської ради. 
 
 
 
Начальник управління економіки 
міської ради         Р. Черевашко 
 


