
Інформація 
про здійснення державної регуляторної діяльності 

Олександрійською міською радою та виконавчим комітетом Олександрійської міської ради 
за 2015 рік 

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

господарської діяльності”   постійною комісією Олександрійської міської ради з питань 
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики протягом 
2015 року надавались експертні висновки на всі проекти регуляторних актів – рішень міської 
ради. 

Регуляторна політика у 2015 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 2015 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 2015 рік. 

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

- плани з підготовки регуляторних актів та доповнення до них; 
- оголошення про оприлюднення регуляторних актів;  
- проекти регуляторних актів, аналізи їх регуляторного впливу;  
- відстеження результативності регуляторних актів, затверджені регуляторні акти; 
- інформації про стан перегляду регуляторних актів та про здійснення державної 

регуляторної політики. 
 

Протягом 2015 року були прийняті такі регуляторні акти: 
 

№ 
з/п Назва проекту Стан виконання 

1. 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 

29.04.2015 року № 328 

2. Про затвердження розрахунку вартості 
експлуатаційних витрат по утриманню 
комунального підприємства «Олександрійська 
оптова база» 

Прийнятий рішенням 
виконавчого комітету від 

29.04.2015 року № 329 

3. 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 

16.07.2015 року № 522 

4. Про затвердження прейскуранту цін на 
зуботехнічні роботи для населення 

Прийнятий рішенням 
виконавчого комітету від 

16.07.2015 року № 529 
5. Про затвердження вартості послуг з утримання 

об’єктів  благоустрою комунальної власності 
міста Олександрії 

Прийнятий рішенням 
виконавчого комітету від 

04.09.2015 року № 663 
6. Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 10.04.2014 № 257 «Про затвердження 
Прийнятий рішенням 

виконавчого комітету від 



Правил приймання стічних вод абонентів у 
комунальні системи каналізації ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» міста Олександрії, селищ Димитрове 
та Пантаївка» 

17.09.2015 року № 710 

 
Рішеннями міської ради від 25.12.2015 року № 19  «Про план підготовки регуляторних 

актів міською радою на 2016 рік» та виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 
19.11.2015  року № 902 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2016 рік 
виконавчим комітетом» затверджено відповідні плани на 2016 рік, які оприлюднені у газеті 
«Вільне Слово» та розміщені на сайті міської ради. 

 
 

 
 
 
 
Начальник управління економіки 
міської ради         Р. Черевашко 


