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Заслухавшrи звir, мiсьlсого голови про здiйснення державноТ ретуляторноiДiЯЛЬНОСТi IрпiнськоТ MicbKoT ради та iT ""*оru"";;;Ъ;Й за 2о22 piK,враховуючи висновки постiйних депутатських *оrйiи'r^'п"ru"u бюджету,фiнансiв, цiн та цiноутвореFIIIя; з питань житлово-комунального господарства,промисловостi, енергеп,Iки, транспорту, зв'язку,u побуrового обслуговуванняНаСеЛеННЯ, КеРУЮЧИСЬ Законом УкраiЙи <<Про засади державноi реryляторнотполiтики у сферi господарськоТ дiялrносrlrr'ru Зчпопоno УкраIни ,<Про мiсцевесамоврядування в ykpailri>, Iрпiнська Micbka рада

I]ИРIШИJIА:
l, Звiт мiського головLI про резуJIьтати здiйснення державlrоi регуляторноiдiяльностi Iрпiнсь*оТ,ic"кoi ради та ii'викоru".rо.о KoMiTeTy за2022 piKвзяти до вiдома (додаеться).
2, Вiддiлу екоtlомiки ,u .rрurегi.tного планування вжити заходiв зоприлюднення даного рiшення У Друкованих засобах масовоi iнформацiТта на офiцiйноrчrу сайтi IрпiнськоТ йiськоl. Puo".з, Контроль за Виконан}IяIчl даного рiшенн" покласти на заступникамiського голови вiдповiдrlо до розподiлу обов'язкiв, KoMiciro з питаньбюдже,гу, фiнансiв, цiн та цiноутворення та комiсiю з пIlтань житлово-
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РеГУЛЯТОРНИХ aKTiB та- прий";"'i; iffi fi"r"'ХЪТ#;.Jl"Т;;регуляторних процедур, що визначенi Законом.реалiзацiя державнот регуляторнот полiтики Iрпiнською мiською радою таiT виконавчим KoMiTeTo м у'2О5Эроцi здiи;;;".ь 
У вiдповiдностi до завдань,Ви3начених Законом YKPaiH" 

'1пп_о '*оо"'о"."j*u""оi регуляторноi полiтики уСфеРi ГОСПОДаРСЬКОi Дiяльностi>>, мета яких - приинйr'r"rJ*.них 
рiшень з

IxЁJJ"'#ЖХЖlЦЖ;.r:;,ТЁ.d:;нн:"хрезультатiв,спрямованихна
реалiзацiя та органiзацiйне ,"ъ;;;;;J;:;".ff#"ТJ#r"i]i,iiiil,

регуляторноi полiтики У сферi господарськоi дiяльнос;;t;;iдно до законуУкраiЪи uПро засади державноi р..уr"Ъffi.,.iопir"*и 
у. сферi господарськоiдiяльноСтi> е одниМ з напряМlr'роЪоr" ii^^r"y eKoгloMiK и тастратегiчногоплануваннЯ виконавчого KoMiTeTY Iрпiнськоi MicbKoT ради, який здiйснюекоординацiю дiяльностi виконавчих органiв MicbKoi рол, , п"Ъurr, пов'язанихз розробленняIvl реryляторних aKTiB .u p.*i.ur-1i.lo заходiв Щодо проведеннядержавноi реryляторноi полiтики у сберi .о.пооuрськоi дiяльностi.з метою неухильного дотримання принципiв регуляторноi полiтикивиконавчi органи Micbkoi Ради продовжуrr, пiдвищувати ефективнiсть
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Дi1:*ожання зауважень i про

:л:,9_:^"uпi, po.poO""n"- оЪ., .фiзичних та юридичних осiб,
ПРО е КТи р. iynrrop;;;' ^";*ib 

Д7"_ТýФ,-- ПО С Ti iiЧ л : gрилюднюють
оприлюдп.rп" та ана.пiзами r#,1яf;t#НFхIчffi.^г$Ч#frггя}f,Ч " 

пр;
,ул,.U"щ!flfiЦf,.,1/i0рш lнАлOм зг г"д

Протягом 2О22 року Iрпiнською мiською радою включдiял bHocTi з пiдготовки проектi в реryляторних u*ii u rp.,i 
""" 

no1 ;i.l# rжilll виконавчого KoMiTeTy на 2022 р,- О 
"рБЙ, "орrurивно - правових aKTiBшляхой внесення змiн та допов"о:. Про*", регулятортtих aKTiB, що не булиРОЗРОбЛеНi У 2022 роцi включенi дпr. рЫ;9* до Плану дiяльностi з
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IрпiнськоТ MicbKoi ра4и у роздiлi <Реryляторна полiтика>><Оприлюднення проектiв р.ryпrrорних aKTiB>.з метою систематизацii регуляторних akTiB ведеться таоновлюеться на сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради реестр регуляторнихстаном на 31 .12.2022 року включае 91 регулятЪрнии акт, з яких29
3ёiЙСНеННЯ аНалiзч r)е2vп9lуипlluлэл

пiдроздiлу

своечасно
aKTiB, який
дiючих.

При пiдготовцi проектiв регуляторних aKTiB, аналiз регуляторного впливуготуеться вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону ,u- по.ruнови Кабiнету MiHicTpiBУкраihи вiд l1.03.04 лlь 308 кПро rurr.ро*.ння методик анzшiзу впливу тавiдстеження результативностi регуляторного акта)).
Починаючи з l б березня iОй po*i ;".;й;"ками проектiв регуляторнихaKTiB, аналiз регуляторного впливу готуеться iз врахуванням змiн до Методикипроведення аналiзу впливу регуляторного u*ru,-"*i були 

"HeceHi 
постановоюКабiнетУ MiHicTPiB УкраТй, вiд lб фуо" я 2оli року м 1l5l кпро внесеннязмiн до постанови Кабiнету MiHicTpi, Y*pui* ,и r 1 березня 20O4p.Ng з08).
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та повiдомленням про його оприлюднення.

реzуляmорнw акtпiв
Пiдготовка проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнською мiською радою та iTвиконавчим koMiTeToM здiйснювалась згiдно iз затвердженим Планомдiяльностi з пiдготовки проектiв р.егуляторних akTiB Iрпiнсьili MicbkoT ради таiT виконавчого KoMiTeTy на2022 piK.' l -'-

зазначений План було сформовано на пiдставi пропозицiй структурнихПiДРОЗДiЛiВ ВИКОНаВчого KoMiieTy Iрпiнськоi MicbKoi й;. й;н затвердженорiшеrrням Iрпiнськоi мiськоi ради вiд 25.11 .2O2lp. Ns1827-16-VIII таоприлюДнено У спосiб, передбачений cT.I3 Закону }***" ,,про засадидержавнот регуляторнот полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>>, а самерозмiщено на офiцiйному вео-сьитi iрп".rпоi Micbkoi ради у роздiлiкРегУляторна полiтика> пiдроздiлi кПланi;;;;; регуляторноi дiяльностi>.До ВкЕВаноГо ПланУ на пiдст."i ;;;;;;ицiй структурних пiдроздiлiв

;3ff"TJr"#- ;:Ж'' IРПiНСЬКОТ MicbKoi' радtи було^ bnnr".ro 4 проекти
ПРОТЯГОМ ЗВiТНОГО ПеРiОДУ до Плану дiяльностi внесено змiни (рiшенняI996-17-VIII ВiД.23,12,2фl),'ТаКИМ чином в Планi мiстиruс" б проектiврегуляторних aKTiB, Bci змiни та доповнення ло Плану оприлюднювались на

:$:ffi:}J"fi:;:1;;;"*"iHcbKoi MicbKoi ;; 1wй.imi.е;,."о в роздiлi
також на базi пропозицiй, якi надiйшли вiд структурних пiдроздiлiв
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Вказаний Вище План Ha2022piK вклю чае 4 проскти реryляторних aKTiB, апiсля 2з.|2.2021р. доповнений ще 2 позицiями.

З метою недопущення прийнятт, .*опоrБЙ недоцiльних, неефективних
регуляторних u-:1з ,u з€Lлучення суб'сктiв пiДприемr"цruu u.i проекти..rvvr\ r tl
регуляторних aKTiB з. аналiзом регуляторного впливу та повiдомленням прооприлюднення розмiщуrоться на офiцiйному iнтернет-порталi Iрпiнськоi'
MicbKoT Ради (www.imr.gov.ua) для одержання зауважень та пропозицiйвiдповiдно до вимог чинного законодавства.
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iвз
з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних та юридичнихосiб, ix об'сднань розробниками регуляторних aKTiB постiйно розмiщуютьсяна офiцiйному веб-сайтi Iрпiнськоi'мiськоi"рчд" проекти регуляторних aKTiB звiдповiдними повiдомленнями про ix оприлюднення та аналiзом

регуляторного впливу.
З метою одержанIIя зауважень i пропозицiй, У процесiпiдготовки проектiв

регуляторних aKTiB, направляеться пакет документiв до !ержавноi
реryляторноi служби Украiни.

олержанi пiд час оприлюднення проектiв реryляторних akTiB зауваженняi пропозицiТ вiд фiзичних та юридичних осб, i* обi.д"ань та Щержавноi
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представниками громадських об'еднань пiдприсмцiв Milrr,vЛvrqDП"'l\cllv'yl t РUМаЛL;ЬКИХ ОО СДнань пlдприсмцiв MicTa, де обговорIоються
ocHoBHi проблеми, з якtIми стикаються пiдприсмцi пiд час своеI дiяльностi,заходи щодо створення умов для полiпшення пiдприемницького клiмату,проекти регуляторних aKTiB.

резульmаmuвносrпi
Вiдповiдно до проведеного монiторинry регуляторних aKTiB можназробити висновок, Що, cтpyкTypHi пiдрозой" uйпонавчого KoMiTeTy IрпiнськоiMicbKoi Ради при приЙ""йi регуляторних aKTiB дотримуються вимог Законуукраiъи ппро засади державноi'регуляторноi полiтики у сферi господарськоi

дiяльностi>.

}у:::т ..:!"^р:II 11,oРiuylo*y веб-сайтi Iрпiltськоi мiськоi ради
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)ry,j] i,, << в i д ст;*:" "i ;;,;;;;;;;;;; ЫЪ.ffi ;<РеГУляТорtIа полiтика> було оприлюднено 7 звiтiв njo p..yn;;;t^.!!#i
i'::::::::,1"л'l' j:|rп'торних u*rL9poeKTiB регуляторних aKTiB), з них:
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3 повторних та 4 перiодичЕих.



пiд час проведення заходiв з вiдстеження ефехтивностi було встановлено,що реалiзацiя вiдстежених регуляторних akTiB забезпеч"пu й"гнення цiлей,визначених при ix затвердженi.yci звiти про вiдстеження результативностi реryляторних akTiB

Ёffi:ffiЖ;;О"П'ДНенi 
на обiчlино"у-.аи.l rpniHcr*oi MicbKoi ради

цснен

Вuсновкu
реалiзацiя державноi р_егуляторноi полiтики в Iрпiнськiй мiськiйтериторiальнiй громадi у zozz- роцi - це пъстiинии та 

'послiдовний 
курсвиконавЧих оргаНiв MicbKoT ради на впровадження оптимального управлiння векономiчнiй та соцiальнiи Ьферах, на зменшення ix втручання у дiяльнiстьСУб'еКТiВ ПiДПРИСМНИЦТВа, усунення правових, адмiнiстративних, економiчнихта органiзацiйних перешкод у розвитку господарськоi дiяльностi.Iрпiнською мiськоЮ Радою плануеться нада.пi npo"oo"r" u*r"r"y роботу,спрямовану на пiдвищення ефективностi реалiзацii ;.Й;;"оТ р..упяторноiполiтики у сферi господар.r*оi'дiяльносri, ;;йrовану на те, щоб:розробники реryляторних aKTiB бiльшЪ пЁ"дirrопи уваги якостi пiдготовкианалiзiв регуляторного впливу та проведенню грунтовних вiдстеженьрезультативностi циХ aKTiB, з урахуВанняМ постанови Кабiнету MiHicTpiBУКРаiНИ ВiД 16.РУaУ" 2015 роlу. * llSt <Про внесення змiн до постановиКабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 1-1 березня ZОiЦроку Nэ З08>;продовжувати працювати в бiльш тiснiй .пirпрuцl , пiдприемницъкимиколами та ix громадськими органiзацiями Щодо u*r"rl*ц]т-оБuп"iх в наданнiзауважень та пропозицiй по конкретних проектах та задля досягнення спiльноIмети по створенню сприятли.вих умов для розвитку пiдприемництва вIрпiнськiй мiськiй r.р"rорi*""lИ .р*члi

активiзувати роботу Щодо недопущення прийняття неефективних таневигiдниХ Для суб'ектiв пiдприемництва регуляторних aKTiB;проводити дiяльнiсть для створення сприятливого клiмату для органiзацiiта ведення пiдприемницькоi дiяльностi та .u*".ry прав пiдприемцiв.Враховуючи Вищеза:}начене можна зробити висновок, Що у. звiтномуПеРiОДi ВИКОНаВЧИМИ ОРГаНаМИ MicbKoi р"о, ," ,.'а"лежному piBHi виконув€tлися
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засади державноi регуляторнот полiтики у сферi
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