
  

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від_17.03.2021  № _8/7-10__ 
    м. Покровськ           

 

Про звіт міського голови щодо 

здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами 

міської ради у 2020 році 

  

 

 

 

Розглянувши звіт міського голови щодо здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2020 році, 

відповідно до статті 38 Закону України від 11 вересня 2003р №116-IV «Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (зі 

змінами) міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами міської ради у 2020 році прийняти 

до відома (додається). 

2. Дане рішення опублікувати в Покровській регіональній масовій 

газеті «Маяк». 

3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на 

Департамент фінансово-економічної політики та управління 

активами (Добровольський). 

 

 

 

Міський голова                              Р. Требушкін

 



 

Звіт 

міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами міської ради у 2020 році 

 

 Реалізація державної регуляторної політики Покровською міською 

радою та її виконавчими органами у 2020 році здійснювалась відповідно до 

принципів та завдань, визначених Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі - Закон). 

Основна увага приділялась недопущенню необґрунтованого 

регулювання господарської діяльності, прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, перегляду та удосконаленню діючих 

регуляторних актів, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при 

прийнятті регуляторних актів. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

державної регуляторної політики рішенням Покровської міської ради від  

04.12.2019 року № 7/71-4 та рішенням виконкому  міської ради від 21.11.2019 

№ 441 було затверджено плани діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік і оприлюднені у визначений Законом термін. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом року до 

плану діяльності вносились зміни та доповнення. З урахуванням внесених 

змін та доповнень до Плану було включено 4 проєкта рішень міської ради та 

4 виконавчого комітету. 

Фактично було розглянуто 4 проєкти регуляторних актів, 2 з яких 

виключені після зауважень Державної регуляторної служби України, ще по 2 

проєктам наразі виправляються зауваження. 

Протягом звітного періоду було підготовлено та проведено 3 звіти про 

періодичне відстеження результативності регуляторних актів.  

1 регуляторний акти втратив чинність: 

№ 6/27-16 Про затвердження Положення про порядок залучення та 

встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у створенні 

і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Красноармійськ. 

Для забезпечення доступу до нормативно-правових актів, які носять 

регуляторний характер, відділом соціально-економічного розвітку 

проводиться робота з наповнення реєстру діючих регуляторних актів, 

прийнятих Покровською міською радою та виконкомом міської ради. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1160-15


Зазначений реєстр розміщений на веб-сайті міської ради у розділі 

“Регуляторна політика” та містить електронні тексти нормативно-правових 

актів. Станом на 01.01.2021 до реєстру увійшло 24 регуляторних актів:                      

  13 рішень міської ради; 

  11 рішень виконкому міської ради.  

Покровська міська рада продовжує роботу щодо додержання вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності» та додержується усіх принципів державної 

регуляторної політики щодо досягнення балансу інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян та держави. 

 

 

 

 

 

 

Звіт підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та 

управління активами міської ради 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                                      О. Добровольський 

 

 

 

Виконавець  

Головний спеціаліст відділу  

соціально-економічного розвитку                                           Л. Коломоєць 
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