
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Щорічний звіт про здійснення державної 
регуляторної політики виконавчими органами 

Броварської міської ради 

Заслухавши щорічний звіт міського голови І.В Сапожка щодо 
здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської 
ради та на виконання ст. 38 Закону України " Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності " керуючись 
пунктом 9 статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в 
Україні" , враховуючи висновки постійної комісії з питань законності та 
правопорядку, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Щорічний звіт міського голови І.В.Сапожка щодо здійснення 
державної регуляторної політики виконавчими органами Броварської 
міської ради взяти до відома (додається). 

2. Сектору внутрішньої політики оприлюднити цей звіт шляхом 
розміщення на сайті в мережі Інтернет 

3.Розробникам регуляторних актів приділити особливу увагу щодо 
здійснення базових, повторних та періодичних відстежень результативності 
регуляторних актів. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань законності та правопорядку. 

Міський голова І В. Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 
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Щорічний звіт 
щодо здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами 
Броварської міської ради в 2010 році 

З метою реалізації положень статей Закону України " Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності " в місті 
постійно проводиться робота пов'язана з регулюванням господарських 
відносин між міською владою та суб'єктами господарювання. 

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік 
затверджені рішеннями виконкому від 08.12.2009 № 586 та міської ради від 
26.11.2009 № 1327-75-05, які розглядались протягом 2010 року .До них 
увійшло 3 проекти регуляторних актів. 

На виконання вимог ст.7 Закону України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2010 року 
вносились відповідні доповнення до планів діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів. Всього розглянуто 6 рішень виконкому та 2 рішення 
Броварської міської ради, якими до плану внесено 14 проектів рішень 
регуляторних актів. 

Всього в 2010 році прийнято 13 регуляторних актів , які пройшли 
процедуру та витримали терміни прийняття регуляторних актів відповідно до 
Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" з обов'язковим оприлюдненням проектів рішень 
та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та 
пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань. 

Броварською міською радою прийнято 6 регуляторних актів: 

- від 04.02.2010 №1416-78-05 « Про затвердження Порядку взаємодії 
міських дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів 
господарювання в одному приміщенні» (включено в план діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів у 2009 році); 

- від 18.02.2010 №1421-79-05 «Про затвердження Порядку надання 
дозволу на перепланування та/або переобладнання житлових та 
нежитлових приміщень в т.ч. зі зміною функціонального призначення і 
оформлення право встановлюючи документів та такі приміщення, а 
також оформлення правовстановлюючих документів на приміщення , в 
яких перепланування та/або переобладнання , в т.ч. зі зміною 
функціонального призначення, проведено самовільно» (включено в 
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2009 році); 

- від 18.02.2010 №1422-79-05 «Про затвердження Порядку переведення 
житлових приміщень (житлових будинків) у нежитлові та їх 
реконструкції під розміщення об»єктів невиробничої сфери і 
нежитлових приміщень (нежитлових будинків) у житлові м. Бровари» 
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- (включено в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 
2009 році); 

- від 20.05.2010 №1550-84-05 «Про затвердження "Місцевих правил 
приймання стічних вод підприємств у комунальній та відомчі системи 
каналізації м. Бровари"; 

- від 20.05.2010 №1547-84-05 «Про затвердження "Положення про 
надання дозволу на проведення аукціону, конкурсного розпродажу і 
лотарей"; 

- від 22.04.2010 № 1498-82-05 «Про затвердження Правил благоустрою 
міста Бровари та втрату чинності деяких регуляторних актів» 
(включено в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 
2009 році) 

Виконавчим комітетом прийнято 7 регуляторних актів: 

- від 10 08.2010 №435 «Про погодження тарифів на оплату витрат , 
пов'язаних з утриманням будинку та прибудинкової території 
"Житлово- комунального господарства ТОВ " Броварський ЗБК"; 

- від 08.06.2010 №272 «Про організацію та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування міста Бровари»; 

- від 13.04.2010№ 160 «Про затвердження Положення "Про порядок 
відшкодування витрат за безкоштовне перевезення без обмежень 
пільгових категорій населення м Бровари пасажирським автомобільним 
транспортом загального користування на 2010 рік»; 

- від 22.06.2010 №317 «Про затвердження Положення «Про проведення 
почесних поховань померлих(загиблих) осіб у місті Бровари» 

- від 23.11.2010 №649 « Про погодження тарифів на послуги 
централізованого водопостачання та водовідведення для II групи 
споживачів (бюджетні установи) та III групи споживачів (інші 
споживачі)»; 

- від 08.06.2010 №280 «Про погодження тарифу на оплату витрат, 
пов'язаних з утриманням будинку та прибудинкової території по 
вулиці Чкалова №2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, по вулиці 
Красовського №5; 

- від 14.12.2010 №705 «Про затвердження норм надання послуг з 
вивезення побутових відходів в м. Бровари» 

Не були розглянуті на засідання виконкому та міської ради в звітному 
періоді: 

- Управління містобудування та архітектури два рішення «Про 
затвердження Правил забудови м .Бровари в новій редакції» в зв'язку з 
постійною зміною містобудівного законодавства, «Про встановлення 
пайової участі ( внеску) замовника у створення інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури м. Бровари»» - будуть 
розглядатись в 1 півріччі 2011 року. 
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- Броварська міська рада "Про затвердження регламенту Броварської 
міської ради VI скликання буде розглядатись в І кварталі 2011 року 

По рішенню виконавчого комітету: "Про затвердження вартості 
ритуальних послуг та предметів ритуальної належності " (розробник -
комунальне підприємство" Служба замовника")- процедуру регуляторного 
акту не завершено; 

В зв'язку зі стабільною , незмінною тарифною політикою на території 
міста у сфері житлово-комунального господарства не розглядались ряд 
рішень, розробниками яких є: 

- Дочірнє підприємство «Житло»ОП «Броварипромжитлобуд» рішення 
«Про погодження тарифу на оплату витрат, пов'язаних з утриманням 
будинків та прибудинкових територій ДП «Житло» 
- ПАТ «Броварське АТП-13209» рішення «Про погодження тарифу на 
оплату витрат, пов'язаних з утриманням будинків та прибудинкових 
територій по вул.. Оболонська,45» 
- Комунальне підприємство «Броваритеплоенергомережа»" рішення 
" Про затвердження тарифів на теплову енергію для багатоквартирних 
житлових будинків, обладнаних індивідуальними котельнями та 
індивідуальними тепловими пунктами» 

- ТОВ фірма «Дім» рішення «Про погодження тарифу на виконання 
робіт по приватизації державного житлового фонду» 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2010 році 
розроблені заходи та здійснено 16 відстеженнь результативності діючих 
регуляторних актів такими відділами, службами та підприємствами міста : 

- Комунальним підприємством «Броваритеплоенергомережа» - 1 
повторне відстеження; 
- ЖКГТОВ «Броварський ЗБК» - 1 базове відстеження, 
- управлінням комунальної власності - 4 повторних відстеження; 
- управлінням економіки - 1 базове відстеження; 
- управлінням житлово-комунального господарства -2 базових 

відстеження; 
- комунальним підприємством «Служба замовника» - 1 базове 
відстеження, 2-періодичні відстеження; 
-земельним відділом - 1 базове відстеження, 2-повторних 
відстеження; 

-управлінням містобудування та архітектури - 1 періодичне 
відстеження; 

Звіти про відстеження результативності оприлюднені в мережі 
Інтернет. Але не всі розробники регуляторних актів своєчасно здійснили 
відповідні відстеження. Не здійснено: 

- повторне відстеження рішення виконкому від 13.11.2007 № 558«Про 
погодження тарифів на оплату витрат пов'язаних з утриманням 
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- гуртожитку в м. Бровари по б.Незалежності,3 Б» ( розробник ЗАТ 
«Броварський завод пластмас»); 

- повторне відстеження рішення виконкому від 09.10.2007 №505 «Про 
погодження тарифів на оплату витрат на теплопостачання та підігрів 

- гарячої води на житловому будинку по вул.. Короленка,57 в ЖЕС ВАТ 
«Броварський ЗБК» (розробник ЖЕС ВАТ «Броварський ЗБК»); 

- базове і повторне відстеження рішення міської ради від 15.03.2007 № 
247-18-05 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації 
об'єктів інвестування» (розробник КП «Бровариінвестбуд»); 

- повторне відстеження рішення виконкому від 27.02.2007 № 92 «Про 
затвердження тарифів на послуги, що надаються комунальним 
підприємством Броварської міської ради «Бровари-землеустрій» 

(розробник - КП «Бровари-землеустрій»); 
- базові і повторні відстеження рішень міської ради від 27.12.2007 № 

582-31-05 «Про затвердження «Положення про порядок справляння та 
оплати місцевих податків і зборів» та від 27.12.2007 № 580-31-05 «Про 
встановлення вартості торгового патенту на здійснення торговельної 
діяльності та на здійснення діяльності з надання послуг для суб'єктів 
підприємницької діяльності» ( розробник - фінансове управління) 
відповідно до рішення міської ради від 30.12.10 №111-05-06 ці рішення 
втратили чинність у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу) 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності стосовно кожного 
регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне 
відстеження його результативності. 

Рішенням виконкому від 09.11.10 року №605 та міської ради 
від 11. 11.2010 № 31-02-06 затверджено плани діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік . 

План - графік здійснення заходів з відстеження результативності 
діючих регуляторних актів, реєстр регуляторних актів Броварської міської 
ради та виконкому затверджувались та оприлюднювались в мережі Інтернет 
кожного кварталу та направлялись головному управлінню економіки 
Київської облдержадміністрації, а також Представництву Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у 
Київській області. 

На виконання доручень головного управління економіки 
облдержадміністрації та Представництва Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області 
надавалась щомісячна та щоквартальна інформація щодо узгодженості 
регуляторних актів з принципами державної регуляторної політики 

Міський голова І.В.Сапожко 


