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Щорічний звіт 

про ЗДlиснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Броварської міської ради 

у 2011 році 

У 2011 році Броварською міською радою та її виконавчим КОМІТетом 
особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності, вдосконаленню правового регулювання 

господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними 

органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийнятгя економічно 

недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у 

діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку 

господарської діяльності. З метою усунення суперечностей, що виникають в 

ході погодження проектів регуляторних актів, посилено роботу з підготовки 

проектів регуляторних актів у відповідності до принципів державної 

регуляторної політики. 

ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11.09.2003 N~ 1160-IУ та інших нормативно

правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

У загальному реєстрі діючих регуляторних актів ПРИЙНЯТИХ Броварською 

міською радою та ії виконавчим комітетом значиться 66 регуляторних актів. 
Ilлани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік 

затверджені рішенням виконкому від 09.11.2010 N~ 605 та міської ради від 

11.11.2010 N~ 31-02-06, які розглядаЛИСІ, протягом 2011 року. До них увійшло 7 
проектів регуляторних актів. 

На виконання вимог СТ.7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2011 року 

вносились відповідні доповнсння до планів діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів. ВСІ,ОГО розглянуто 9 рішень виконкому та 7 рішень 

Броварської міської ради, якими до [!Лану внесено 45 проектів рішень 

регуляторних актів, з них, відповідно 28 рішення виконкому, 17 рішення міської 
ради. 

Всього в 2011 році прийнято 18 регуляторних актів, з них 9 - рішень 

виконавчого комітету, 9 - рішень міСI,КОЇ ради, які пройшли процедуру та 

витримали терміни прийнятгя і були оприлюднені на офіційному сайті 

Броварської міської ради. 

Не були розглянуті на "шсіданні виконкому та міської ради рішсння: 

1) Управління містобудування та архітектури три рішення: 
- «Про затвердження «І Іра вил забудови м. Бровари в новій редакції»» 

розглядатись не буде. На протест Броварського міжрайонного прокурора 

рішенням Броварської міської ради від 09.06.2011 N~ 250-09-06 скасовано 

рішення Броварської міської ради N~ 107-08-05 від 21.09.2006 року про 

затвердження «Правил забудови міста Ьровари»; 
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«Про затвердження «Тимчасового ПОРЯДКУ надання містобудівних умов та 

обмежень, будівельного паспорту забудови земельних ділянок в м. 

Бровари»», в зв'язку із затвердженням Міністерством регіонального ро:шитку, 

будівництва та ЖИТЛОВО-КОМУНaJІЬНОІ'О І'осподарства України нака:юм від 

05.07.2011 N2 103 «Порядок видачі паспорта забудови зсмельної ділянки», та 
наказом від 07.07.2011 .N2 109 «ІІорядок надання містобу!\івних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки, ЇХ СК:ШД та зміст» нсмає потреби в 

розроблснні зазначеного реГУЛЯТОРНОІ'О акта; 

- «Про встановлення пайової участі (внеску) замовників будівництва об'єктів 
містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціaJІы�її 

інфраструктури міста Бровари» направлено на ДООІІрацювання; 

2) Комунальне піДПРИЄ!\1СТВО «Служба замовника» чотири рішсння: 
- «Про затвердження тарифу на утримапня будинків, споруд та прибудинкових 
територій» та «Про затвердження тарифу на технічне обслуговування ліфтів» у 
зв'язку зі змінами на законодавчому рівні та забсзпечення единого ІІідходу до 

формування тарифів на ЖИТЛОВО-КОМУНaJІьні послуги; 

- «Про затвердження вартості проживання в готелі «Спорт» у зв'язку зі зміною 
форми власності; 

«Про затвердження середньої вартості безоплатних послуг, на поховання 

учасників бойових дій та інвалідів війни» у зв'язку з вивсденням ритуального 

цеху зі структури підприємства в окрсмо існуюче; 

3) Управління ЖИТЛОВО-КОМУНaJJЬНОГО господарства: 
- «Про затвердження тимчасових правил визначсння ПЛОЩ прибудинкових 

територій багатоквартирних житлових будинків міста Бровари» у зв'язку із 
втратою чинності наказу Дсржавного комітету України у справах 

містобудування і архітектури та ФОНДУ Дсржавного !\1айна України від 
05.04.1996 N2 31/30/53/396 «Про затверджсння Положення про порядок 

встановлення та закріплення мсж прибу!\инкових територш існуючого 

житлового фонду та надання у спільнс користування або спільну сумісну 

власність земельних ділянок для споруджсння житлових будинків»; 

4) КОМУНаІІьне піДІІРИЄМСТВО «БроваРИТСIlJюводоенергія» три рішення: 

- «Про затвердження тарифів на послуги з цеНТРaJlізованого опалення та 

ІІідіІ'Ріву води для І групи споживачів (наСС"lення)>>, «ІІро затвердження тарифів 

на ПОС1УГИ з централізованого ОІІaJІення та підігріву води для 2-ї (бюджет) та 3-ї 

(інші) груп споживачів», «Про затвердження тарифів на послуги з 

централізованого ОПaJІення та підіr'Ріву води для будинків з індивідуальними 

котельнями» у зв'язку зі змінами на законодавчому рівні (механізм розрахунку 

та затвердження тарифів на тешІОВУ снсргію регулює Національна Комісія 
Регулювання Ринку Комуна:lЬНИХ послуг - НКРРКП на підставі Закону України 
«!Іро Націона:ШlУ комісію регулювання ринку комунальних ПОСЛУІ' У країни»); 

5) УІІравління скономіки: 
- «Про тарифи на проїз!\ ІЮ м. Бровари в автобусних маршрутах зш'альнОІ'О 

користування» у зв'язку із незмінною тарифною політикою на тсриторії міста; 

6) Дочірнє ІІідприємство «ЖИТ"10» 011 «Броварипромжитлобуд»: 
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- «Про погодження тарифу на ОІІлату витрат, пов'язаних з утриманням 

будинків та прибудинкових територlИ дп «Житло» ОП 

«Броварипромжитлобуд» ціновою комісією направлено на доопрацювання; 

7) Житлово - комунальне господарство ТОВ «Броварський ЗБК»: 

- «Про погодження тарифу на ОIlлату витрат, пов'язаних з утриманням будинків 
та прибудинкових територій ЖКГ ТОН «Броварський ЗБК» ціновою комісією 

направлено на доопрацювання; 

8) Казенний завод порошкової металургії: 
- «Про затвердження Правил приймання 1l0верхневих стічних вод підприємств у 
колектор промзливової каналізації КЗПМ» та «Про затвердження ЛІМІТу 

використання води та водовідведення стічних вод абонентами» будуть 

розглядатися у І півріччі 2012 року; 
9) Спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста: 

- «Про внесення змін до рішення Броварської ~iCЬKOЇ ради N2 ] 498-82-05 від 

22.04.2010 року «Про затвердження ІІраВИ"1 благоустрою міста Бровари та 

втрату чинності деяких реГУ"lЯТОРНИХ актів»» у зв'язку з прийняттям Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» із Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» виключена ст. 27, яка передбачала видачу 

органами місцевого самоврядування ДО1волів на виконання будівельних робіт на 

території загального користування. Тому на даний час не ~aє необхідності 

затверджувати проект зазначеного регуляторного акта, оскільки виникла 
потреба привести ІІравила блш'ОУСТРОЮ м. Бровари у відповідність до чинних 

змін; 

1 О) Житлово - комунальне І'ОСІюдарство ЛГ! «Житло Сервіс» ТОВ БДБК 

«Меркурій»: 

«Про погодження тарифу на ()ІІ:І3ТУ витрат пов'язаних з утриманням будинків та 

прибудинкових територій ДП «Житло Сервіс» буде розглядатись у І півріччі 

2012 року. 
1 І) ЖЕС ВАТ «БЗБК»: 
- «Про погодження тарифів на утримання житлових будинків та прибудинкової 
території ЖЕС ВАТ «БЗБК» ціновою ко~ісією направлено на доопрацювання та 

буде розглядатись у І півріччі 2012 року. 
Відповідно до статті 1 О Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2011 році розроблені 
заходи та здійснено 40 відстежень результативності діючих регуляторних актів 
(J 4 базових, 11 повторних та 15 періодичних відстеження), які оприлюднені в 
засобах масової інфор~ації такими відділами, службами та підприємствами 

МІста: 

- комунальним підприємством «Броваритепловодоенергія» - 2 базових 

відстеження; 

- управлінням еконо~іки - 4 базових, 2-повторне, 4-періодичних відстеження; 
- комунальним підприємство~ «Служба замовника» - 2 базових відстеження; 
- управлінням комунальної власності - 4 повторних відстеження; 
- фінансови~ управлінням - 1 базове, 1- періодичне відстеження; 
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- відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення - 4 повторних відстеження; 
- спеціальним відділом контролю за станом благоустрою та З0внішнім 

дизайном міста -1 базове відстеження; 
- УІІравлінням містобудування та архітектури - 1 базове відстеження; 
- комунальним підприємством Броварської міської ради «Телестудія «Наше 

місто» - 1 періодичне відстеження; 
- Казенним заводом порошкової металургії - 1 базове, 1- ІІеріодичне 

ВІДстеження; 

- ВАТ «Софія» - 1 періодичне відстеження; 
- ЦРЛ - 1 періодичне відстеження; 
- ТОВ ЖЕК-40 - 1 періодичне відстеження; 
- ТОВ «ДІМ» - 1 базове відстеження; 
- ЖЕС ВАТ «Броварський ЗБК» - 1 повторне, 1 - періодичне відстежеНIІЯ; 

- ДП «Житло Сервіс» ТОВ БДБК «Меркурій» - 2 періодичних відстеження; 
будинкоуправлінням X~4 Київського квартирно-експлуаташиного 

управління Міністерства оборони України - 1 базове відстеження; 
- Дарницькою дистанцією колії Південно-Західної залізниці -- 1 періодичне 

відстеження; 

- ДП «Житло ОП «Броварипромжитлобуд» - 1 періодичне відстеження. 
Звіти про відстеження результативності оприлюднені в мережі Інтернет. 

Своєчасно не ЗДlИснено повторне відстеження розробником ЗАТ 

«Броварський завод пластмас» - рішення виконкому від 13.11.2007 X~ 558 «І Іро 
погодження тарифів на оплату витрат пов'язаних з утриманням гуртожитку в 

м. Бровари по б. Незалежності,3 Б». 

На виконання вимог Закону України «Про прискорений перегляд 

регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування» від 14.12.2010 И~2784-УІ та «Методичних рекомендацій щодо 
формування та організації діяльності робочих комісій з питань 

прискореного перегляду регуляторних акТІВ», затверджених наказом 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва від 13.01.20 І І X~ 2, розпорядженням міського голови від 

07.02.2011 року X~ 18 було утворено робочу групу із прискореного перегляду 

регуляторних актів. 

Робочою групою було переглянуто та узагальнено перелік регуляторних 

актів Броварської міської ради та ії виконавчого комітету, проведено аналіз та 

визначено регуляторні акти, які потребують змін та підлягають скасуванню. 

За результатами перегляду у 201 І році скасовано 6 рішень прийнятих 
Броварською міською радою та їі виконавчим комітетом: 

1. «Про затвердження порядку списання основних засобів з балансів 

підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної 

громади міста Бровари» від 20. І 2.2007 X~ 550-30-05; 
2. «Про погодження тарифів на оплату витрат пов'язаних з утриманням 

будинків і споруд та прибудинкових територій, тарифів на теплопостачання та 

підігрів гарячої води» від 27.03.2007 И~ 143; 
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3. «lIро погодження тарифів на оплату витрат, пов'язаних з 

утриманням будинку та приБУДIІНКОВОЇ території по вул. Грушевського, 7 
«Житлово - комунального госпо/\арства ТОН «Броварський ЗБК» від 24.06.2008 
N2303; 

4. «ІІро затвердження тарифів на теплову енергію для 2 -ї ( бюджет) та 3-
ї (інші) груп споживачів» від 30.12.2008 N2 688; 

5. «Про погодження тарифу на оплату витрат пов'я:шних з утриманням 

будинків та прибудинкових територій дП «ЖКК» Броварисільбуд» від 

09.06.2009 N2283; 
6. «Про затвердження І lоложення про І10РЯДОК передачі в оренду майна 

територіальної громади м. Бровари для розміщення кабельної мережі 

іllтерпровайдерами та мережі кабе.ТJI,ІІОГО те.1ебачення» від 26.07.2007 N2 387-24-
05. 

У звітному році було внесено зміни до 4 рішень Броварської міської ради. 
З них: 3 рішення - управління комуна;ІЬНОЇ власності, 1 рішення - фінансове 

УІІравління. 

В 2012 році ІІланується рО'!глянути реІуляторні акти, по яких розпочато у 
грудні 2011 року ІІроцедуру (оприлюднено проекти РІшень та аналІЗ 

регуляторного впливу): 

- «І Іро затвердження тарифів за ПОС:JУГИ, щО надаються комунальним 

підприємством Броварської міської ради «Бровари - землеустрій» від 27.02.07 
N~ 92»; 
- «Про внесення з:vrін до рішення Броварської міської ради за N~ 247-18-05 від 15 
березня 2007 року «Про затвердження Положення про порядок реестрації 

об'ектів інвестування»» та «І Іро внесення З:\1ін в додаток до рішення виконкому 

від 22 травня 2007 року «І Іро внесення змі" в додаток до рішення виконкому від 
27 .02.2007 N2 91 «ІІро :штвердження тарифів ІІа послуги КІ І 

«Бровариінвестбуд>»). 

Рішенням виконкому від 08.11.2011 N2 578 та міської ради від 

24.11.2011 N2 420-15-06 затвеРі\жено ІIJIани діяльності з lІідготовки проектів 

регуляторних актів на 2012 рік. 
План - графік здійснення захолів З відстеження результативності діючих 

регуляторних актів, реестр реІ'У'ЛЯТОРНИХ актів Броварської міської раі(И та 

виконавчого комітету затверджувались і ОІІрилюднювались в мережі Інтернет 

кожного кварталу та направля.1ИСЬ головному УІІравлінню економіки Київської 

облдержадмі ністрації. 

З метою забешечеllНЯ якісної підготовки реІ'УЛЯТОРНИХ актів у грудні 2011 
року управлінням економіки та юридични:vr відділом Броварської міської ради 

проведено навчання для розробників регу.1ЯТОРНИХ актів щодо вимог Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері r-oСІюдарської 

діяльності» та Закону України «Про ДОСТУІІ до пуб;Іічної інформації» . 

.\1іськиЙ голова І.В. СаІЮЖКО 
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