
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Щорічний звіт про здійснення державної І 
регуляторної політики виконавчими органами 

Броварської міської ради 

Заслухавши звіт міського голови Антоненка в.о. про здійснення 
державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради та на 
виконання ст .. 38 Закону Украіни "Про засади державної регуляторної 
політики У сфері господарської діяльності" керуючись пунктом 9 стат 
26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт міського голови Антоненка в.о. про здійснення державної 
регуляторної політики виконавчими органами Броварської міської 
ради взяти до відома (додається). 

2. Роботу виконавчих органів по здійснеmпo державної регуляторної 
політики у 2006 році визнати задовільною. 

3. Редактору Броварської, міськрайонної газети " Нове жит.гя" 
ПРОСJJНовій г.п. опублікувати даний звіт на сторінках газети. 

4. Керівникам управлінь, відділів та служб виконкому приділити 
особливу увагу щодо здійснення базових, повторних та періодичних 
відстежень результативності регуляторних актів. 

5. Контроль за виконанням цього рішення ПОЮІасти на заступника 
міського голови Воз . а 1 
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ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами Броварської міської ради 

. На викона~ня Закону України" Про засади державної регуляторної 
ПОЛІТИКИ у сфеРІ господарської діяльності ес від 11 вересня 2003 року 
Броварською міською радою та ЇЇ виконавчим комітетом проведена певна 
робота. 

16 листопада 2005 року на засіданні робочої групи по визначеmпo 
належності проектів рішень ради , виконкому та розпоряджень міського 
голови до регуляторних актів було розглянуто та визначено належність 

проектів рішень міської ради та виконавчого комітету до регуляторних актів 
Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік 

затверджені рішенням виконкому від 22.11.2005 N2 505 та міської ради від 
01.12.2005 N2838-38-04 які розглядались протягом 2006 року. В поточному 
році 1 листопада відповідною робочою групою розглянуто та визначено 
належність рішень ради та виконавчого комітету до регуляторних актів на 
2007 рік. 

Рішенням виконкому від 14.11.2006 року N2508 затверджено план 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік . 
Відповідно до статП 7 Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності " протягом поточного року 
вносились відповідні зміни та доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів які були затверджені рimеННJIМИ міської ради 
від 23.03.06 N!! 959-46-04; від 20.07.06 N2 43-06-05; від 31.08.06 N!! 69-07-05; 
від 21.09.06 N!! 95-08-05; та рішеннями виконкому від 14.02.06 N!! 74; 
від 11.04.06 N!! 180; від 23.05.06 N2246; від 27.06.06 N2 294; від 11.07.06 
N2314; від 12.09.06 N2405; від 24.10.06 N2487 . 

24 травня 2006 року та 17 листопада затверджені: план - графік 
здійснення заходів з відстежеНWI результативності діючих регуляторних 
актів Броварського міськвиконкому та реєстр власних регуляторних актів 
Броварського міськвиконкому, JIКЇ бу~ опубліковані в ~epHeтi на c~ 
Броварської міської ради та направлеш головн~му управmmпo eKOHOM~ 

облдержадміністрації та Представництву Держmдпpиємництва у Київсьюй 

області. 
Всього за 2006 рік прийнято п' JlТНaдцaть регуляторних актів , які 

пройшли процедуру передбачену Законом Украіни ес Про засади державної 
регуляторної політики" зобов' JlЗКОВИМ оприmoднеННJIМ проектів та аналізу 
регуляторного вПЛИВУ . CTOC~BHO десяти прИЙНЯТИХ регул.ято~них актів 
послідовно здійснено базове ВІДстежеНWI та виконано заходи з ВІДстеження . 
результативносТІ. 
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Питання ~атвердження тарифів на водопостачання ,водовідведення та 
теплову енеРГІЮ розглядались на засіданні постійно діючої комісії з питань 
реалізації . держа~ної цінової політики у житлово-комунальному 
господаРС:ГВI та на МІСЬКОМУ пасажирському транспорті. Розрахунки тарифів 

РОЗГЛЯНУТІ державною інспекцією з контролю за цінами в Київській 
області. Громадські обговорення по питанню підвищення тарифів на 
оплату витрат пов'язаних з утриманням будинків та прибудинкових 
територій відбулися 20 вересня 2006 року . 

Відповідно до листів головного управління економіки облдержадмініст
рації та Представництва Державного комітету України з питань регулятор
ної політики ,-а підприємництва у Київській області надається щомісячна та 
щоквартальна інформація щодо системності та узгодженості регуляторних 
актів відповідно до принципів державної регуляторної політики, щодо 
моніторингу результативності регуляторних актів, оцінки та публічного 
контролю за Їх провадженням, щодо гласності, відкритості та прозорості 
регуляторної діяльності, вдосконалення інформаційного забезпечення 
регуляторної діяльності. 

З 2005 року в місті почав діяти Дозвільний центр. Метою створення 

та функціонування центру є вдосконалення та спрощення процедури 

отримання дозвільних документів для суб'єктів підприємницької 
діяльності ,а також забезпечення їх необхідною інформацією щодо 
здійснення підприємницької діяльності. Метою діяльності ес дозвільного 
центру ес Є принцип організаційної єдності для надання дозвільного 
документа представникам дозвільних органів. Організація проходження 

'" дозвільно-погоджувальних процедур та надання консультаЦIИНО-

інформаційних послуг в ес дозвільному центрі" забезпечується за рахунок 
матеріально-технічних та фінансових ресурсів Броварської міської ради. З 
початку функціонування "дозвільного центру" 340 суб'єктів 

•••• е,·" ес 
господаРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ звернулося в ДОЗВІЛЬНИИ центр за отриманням 

необхідних дозвільно-погоджувальних документів, в тому числі: 
- 52 - надання земельної ділянки в оренду для нового будівництва та 
надання земельної ділянки в оренду під розташування малих архітектурних 

~M; . 
_ 122 - отримання дозволу на розташування малих аРХІтектурних форм; 
_ 75 - отримання дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами; 
_ 91- отримання дозволів на розміщення об' єктів торгівлі. 
Всього надано 1200 консультацій, 430 дозвільно-погоджувальних процедур 
вирішено позитивно, 120 рішень про відмову. 
На засіданні року заслуховувалось питання 

ес Про стан роботи 

Міський голова В.О.Антоненко 
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