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ГІРСЬКА М ІСЬКА РАДА 

ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ш ОСТОГО СКЛИКАННЯ  
ВІСІМ ДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ  
№ ТС //

07.12.2018р. 
ги. Гірське
Про заслуховування щорічного 
звіту про здійснення держ авної 
регуляторної політики у 2018 році

Керуючись ст.ст. 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», заслухавши щорічний звіт секретаря ради про здійснення 
державної регуляторної політики Гірська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики у 2018 році взяти до 
відома (додаток 1).

2. Секретарю ради Пєнкіній Т.В. забезпечити оприлюднення звіту про здійснення 
державної регуляторної політики у 2018 році на офіційному веб-сайті 
Попаснянської районної ради та у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Пєнкіну Т.В.



Д одаток 1
до ріш ення № Ч̂// від ОЧ-

ЗВІТ  

про здійснення держ авної регуляторної політики у 2018 році

Згідно до ст.1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності -  це напрям державної політики, спрямований на 
вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами 
державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття 
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання 
держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення переш код для розвитку 
господарської діяльності, що здійснюється в межах,у порядку та у спосіб, що 
встановленні Конституцією та законами України.

На виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної 
сфери господарської діяльності» протягом 2018 року реалізація державної 
регуляторної політики в місті проводилась у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
- підготовка проектів регуляторних актів в порядку, встановленому чинним 

законодавством України;
- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної 

політики;
- погодження проектів регуляторних актів з територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України Луганської області та Державною 
регуляторною службою України;

- здійснення роботи з відстеження результативності регуляторних актів.

1. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Щорічно затверджується план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на наступний календарний рік.
План діяльності з підготовки регуляторних актів у 2018році розміщено в мережі 

на сайті Попаснянської районної ради.

2. Підготовка проектів регуляторних актів в порядку, встановленному
чинним законодавством України

На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської



діяльності», Гірською міською радою у 2018 році був прийнятий один регуляторний
акт:

- рішення № 80/6 Гірської міської ради від 08.06.2018р. «Про встановлення 
місцевих податків та зборів на території Гірської м іської ради на 2019 рік».

Відповідно до ст.. 7-10,12-14 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проекту 
регуляторного акта його розробником готувався аналіз регуляторного впливу та 
проводилося базове відстеження результативності.

3. Оприлюднення документів, підготовлених у процесі 
здійснення регуляторної політики.

Проект регуляторного акта оприлюднювався в друкованих засобах масової 
інформації та у мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань.

Повторне відстеження результативності регуляторних актів здійснюватиметься 
через рік з дня набрання чинності цими актами.

4. Погодження проектів регуляторних актів з територіальним  
відділенням Антимонопольного комітету України Л уганської області.

Регуляторний акт пройш ов процедуру погодження з Державною регуляторною 
службою України та територіальним відділенням Антимонопольного комітету 
України Луганської області на предмет відсутності у проектах ознак порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції.

На даний момент на території територіальної громади м. Гірське діє 24 
регуляторних акта.



№
ГІРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
№ УуУ

07.12.2018р. 
м. Гірське
«Про затвердження плану 
діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів 
Гірської міської ради на 2019 рік»

Керуючись ст.-ст. 26,42 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 7 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» Гірська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гірської 
міської ради на 2019 рік (додатокі).

2. Секретарю ради Пєнкіній Т.В. забезпечити оприлюднення плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів Гірської міської ради на 2019 рік на 
офіційному веб-сайті Попаснянської районної ради та у засобах масової 
інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Пєнкіну Т.В.

Секретар ради, в.о. міськ Т.В. Пєнкіна



Д одаток 1
до ріш ення № від &У-М

План д ія л ь н о ст і  
з п ід го т о в к и  п р оек т ів  р егул я тор н и х  ак тів  

Г ір ськ ої м ісь к о ї р ади  у  2 0 1 9  р о ц і

№ Вид
проекту

Назва проекту Ціль прийняття Термін
розробки

Відповідальний 
за розробку

1 Рішення
міської
ради

«Про введення на території 
м. Гірське м ісцевих податків і 
зборів».

Врегулювання 
відносин у сфері 
оподаткування

Січень-
лютий

Головний 
бухгалтер, 
Спеціаліст 
1 категорії 
Бухгалтер 
Спеціаліст 1 
категорії 
землевпорядник

2. Рішення
міської
ради

«Про встановлення ставки 
акцизного податку для 
підакцизних товарів, 
реалізованих суб'єктами 
господарю вання роздрібної 
торгівлі».

Врегулювання 
відносин у сфері 
оподаткування

Січень-
лютий

Головний 
бухгалтер, 
Спеціаліст 
1 категорії 
бухгалтер

3 ‘ Рішенняі7
міської
ради

Про затвердж ення тари ф ів  на 
послуги з утрим ання житлових 
будинків та  прибудинкових 
територій

Доведення 
тариф ів  до рівня 
економічно 
обґрунтованих

Протягом
року

Начальник 
відділу ЖКГ 
виконкому 
Гірської міської 
ради

4 Рішення
міської
ради

Про затвердж ення тари ф ів  на 
послуги з утрим ання житлових 
будинків т а  прибудинкових 
територій, вивозу побутових 
відходів, що надаю ться ВУ 
ЖКГ бюджетним 
підприєм ствам , суб’єктам  
підприєм ницької діяльності

Доведення 
тариф ів  до рівня 
економічно 
обґрунтованих

Протягом
року

Начальник 
відділу ЖКГ 
виконкому 
Гірської міської 
ради

5 Рішення
міської
ради

«Про затвердж ення Програми 
приватизац ії м айна 
комунальної власності 
територіальної громади міста 
Гірське на 2019 рік»

Реалізація 
держ авної 
політики у сфері 
приватизац ії

Протягом
року

Заступник 
міського голови

6 Рішення
міської
ради

«Про затвердж ення правил 
розміщ ення зовнішньої 
реклами у м. Гірське»

В порядкування 
механізму 
розміщ ення 
зовнішньої 
реклами у 
м. Гірське

Протягом
року

Заступник 
міського голови

7 Рішення
міської
ради

«Про оренду м айна 
комунальної власності 
територіальної громади міста 
Гірське»

Удосконалення 
порядку надання 
в оренду 
комунального 
м айна

Протягом
року

Начальник 
відділу ЖКГ 
виконкому 
Гірської міської 
ради


