
Інформація про здійснення державної регуляторної  

діяльності Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету 

 за 2019 рік 
 

Робота по забезпеченню реалізації Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) в 

Ірпінській міській раді та її виконавчому комітеті проводиться систематично. 

На виконання Закону у 2019 році міським органом виконавчої влади було проведено 

роботу в наступних напрямках. 

Щодо стану дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів 

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та 

прийняття їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом. 

Реалізація державної регуляторної політики Ірпінською міською радою та її 

виконавчим комітетом у 2019 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально 

можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян та влади. 

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним з напрямів роботи відділу 

економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради, який здійснює координацію 

діяльності виконавчих органів міської ради з питань, пов’язаних з розробленням 

регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності. 

З метою неухильного дотримання принципів регуляторної політики виконавчі органи 

міської ради продовжують підвищувати ефективність регулювання та якість регуляторних 

актів, процедур їх підготовки та прийняття. 

Протягом 2019 року Ірпінською міською радою включено до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету 

на 2019 рік 8 проектів нормативно – правових актів шляхом внесення змін та доповнень. 

У відповідності із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік прийнято 

4 документи, а саме: 

- рішення Ірпінської міської ради від 24.01.2019р. №4629-63-VII «Про затвердження 

Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта будівництва в м. Ірпінь»; 

- рішення Ірпінської міської ради від 23.05.2019р. №5255-68-VII «Про затвердження 

Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь (новій редакції)»; 

- рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019р. №5476-71-VII «Про встановлення 

ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік»; 

- рішення Ірпінської міської ради від 29.08.2019р. №5298-71-VII «Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради в новій редакції»; 

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з 

відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на 

офіційному сайті Ірпінської міської ради у розділі «Регуляторна політика» підрозділу 

«Оприлюднення проектів регуляторних актів». 

З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється на 

сайті Ірпінської міської ради реєстр регуляторних актів, який станом на 31.12.2019 року 

включає 82 регуляторні акти, з них 39 діючі. 

Здійснення аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів 

При підготовці проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу готується 

відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 



«Про затвердження методик аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 

акта». 

Починаючи з 16 березня 2016 року розробниками проектів регуляторних актів, аналіз 

регуляторного впливу готується із врахуванням змін до Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта, які були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2004 р. № 308». 

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється одночасно з проектом регуляторного 

акта та повідомленням про його оприлюднення. 

Проведення роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних 

актів 

Підготовка проектів регуляторних актів Ірпінською міською радою та її виконавчим 

комітетом здійснюється згідно із затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік. 

Зазначений План було сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради. План затверджено рішенням Ірпінської 

міської ради від 15.11.2018р. №4367-59-VII та оприлюднено у спосіб, передбачений ст.13 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», а саме розміщено на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради у розділі 

«Регуляторна політика» підрозділі «Планування регуляторної діяльності». 

До вказаного Плану на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради було включено 1 проект регуляторного акту. 

Протягом звітного періоду до Плану діяльності внесено 6 змін, якими його доповнено 

7 проектами регуляторних актів, таким чином в Плані міститься 8 проектів регуляторних 

актів. Всі зміни та доповнення до Плану оприлюднювались на офіційному веб-сайті 

Ірпінської міської ради (www.imr.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика». 

Також на базі пропозицій, які надійшли від структурних підрозділів виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради – розробників регуляторних актів, було складено та 

затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської 

ради та її виконавчого комітету на 2020 рік, який 15 листопада 2019 року затверджений і 

оприлюднений на офіційному інтернет-порталі Ірпінської міської ради (www.imr.gov.ua) в 

розділі «Регуляторна політика». 

Вказаний План на 2020 рік включає 16 проектів регуляторних актів.  

Оприлюднення проектів регуляторних актів  

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних 

регуляторних актів та залучення суб’єктів підприємництва всі проекти регуляторних актів 

з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на 

офіційному інтернет-порталі Ірпінської міської ради (www.imr.gov.ua) для одержання 

зауважень та пропозицій відповідно до вимог чинного законодавства. 

Протягом 2019 року на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради (www.imr.gov.ua) 

в розділі «Регуляторна політика» - «Оприлюднення проектів регуляторних актів» 

оприлюднено 3 проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про 

оприлюднення та аналізами регуляторного впливу. 

Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань, у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з 

відстеження їх результативності 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань, розробниками регуляторних актів постійно розміщуються на офіційному веб-

сайті Ірпінської міської ради проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями 

про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу. 

Одержані під час оприлюднення проектів регуляторних актів зауваження і пропозиції 

від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, обговорюються під час 

наступних обговорень та включаються до проекту, або аргументовано відхиляються. 

Взаємодії органів місцевого самоврядування у процесі регуляторної діяльності з 

конкретними суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями 



Запроваджено діалог між владою та бізнес-колами шляхом зустрічей з 

представниками громадських об’єднань підприємців міста, де обговорюються основні 

проблеми, з якими стикаються підприємці під час своєї діяльності, заходи щодо створення 

умов для поліпшення підприємницького клімату, проекти регуляторних актів. 

Перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх 

результативності 

Відповідно до проведеного моніторингу регуляторних актів можна зробити висновок, 

що в цілому, структурні підрозділи виконавчого комітету Ірпінської міської ради при 

прийнятті регуляторних актів дотримуються вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Протягом 2019 року на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради (www.imr.gov.ua) 

в підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна політика» було 

оприлюднено 13 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів 

(проектів регуляторних актів), з них: 6 базових, 6 повторних та 1 періодичне. 

Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що 

реалізація відстежених регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при 

їх затверджені.  

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками 

оприлюднені на офіційному сайті Ірпінської міської ради (www.imr.gov.ua). 

Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності 

Постійно проводяться заходи щодо оприлюднення інформації про здійснення 

державної регуляторної діяльності Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету. 

Інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради 

(www.imr.gov.ua). 

Висновки 

Реалізація державної регуляторної політики в місті Ірпінь у 2019 році - це постійний 

та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального 

управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність 

суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та 

організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності. 

Ірпінською міською радою планується надалі проводити активну роботу, спрямовану 

на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності, спрямовану на те, щоб: 

розробники регуляторних актів більше приділяли уваги на якість підготовки аналізів 

регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності цих актів, з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308»; 

продовжувати працювати в більш тісній співпраці з підприємницькими колами та їх 

громадськими організаціями щодо активізації останніх в наданні зауважень та пропозицій 

по конкретних проектах та задля досягнення спільної мети по створенню сприятливих умов 

для розвитку підприємництва в м. Ірпінь, а також створенню в місті середнього класу на 

базі розвитку підприємництва, збільшенню його ролі в економіці міста як одну з 

найважливіших завдань; 

активізувати роботу щодо недопущення прийняття неефективних та невигідних для 

суб’єктів підприємництва регуляторних актів; 

проводити діяльність для створення сприятливого клімату для організації та ведення 

підприємницької діяльності та захисту прав підприємців. 

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді 

виконавчими органами міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
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