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РІШЕННЯ 

Г Щорічний звіт про здійснення державної І 
регуляторної політики виконавчими органами 

Броварської міської ради 

Заслухавши інформаціlO про щорічний звіт щодо здійсненНJI державної 
регумторної політики виконавчими органами міської ради та на виконанНJI 
СТ •• З8 Закону Украіни "Про засади державної регулпорної політики у 
сфері господарськоі діяльності "керуючись пунктом 9 статті 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки 
постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

l.ЩорічниЙ звіт щодо здійсненНJI державної регуmпорної 
політики виконавчими органами Броварської міської ради прийНJIТИ до 
відома (додається). 

2.Начальнику відділу внутрішньої політики. Шеc:rопany В.В. 
ОПриnюднити цей звіт шляхом розміщенНJI на сайті в мереЖІ Інтернет. 

З.Розробникам регуляторних актів приділити ~собливу УВа;У щодо 
здійсненНJI базових, повторних та перІОДИЧНИХ ВІДстежень 

результативності регуляторних актів. 
4.контроль за виконанНJIМ цього рішенНJI покласти на постійну 
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ІНФОРМАЦІЯ 
про щорїtlllllіі звіт ЩОДО здіііСllеllllЯ держаВllОЇ 
реГУЛЯТОРllОЇ поліТllКl1 ВIIКОI.аВЧIIJ\III opralla"lll 

Броварської ".іської раДl1 

З M~~OIO реалізаu.~і п~ложень статей Закону Украіни " Про засади 
державно І реГУЛЯТОРНОI ПОЛІтики у сфері господарської діяльності" в МІСТІ 

постіііно проводиться робота пов' язана з реГУЛJованням господарських 
відносин між міською громадою та суб'єктами господарювання. 

1 листопада 2006 року на засіданні робочої групи по визначенню 
нanежності проектів рішень ради, виконкому та розпоряджень міського 
гопови до регуляторних актів було розглянуто 13 проектів рішень, 7 із яких 
Вllзнано робочою групою належними до регуляторних актів на 2007 рік . 

Ilnани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік 
затверджені рішенням виконкому від 14.11.2006 Н!! 508 та міської ради від 
25.01.2007 Н!! 207-16-05, які розглядались протягом 2007 року. 

В поточному році 19 листопада відповідною робочою ГРУПОIО 
розглянуто 11 проектів рішень, 7 із яких віднесено ДО регуляторних актів 
на 2008 рік. 

Рішенням виконкому від 27.11.2007 року Н!! 611 та міської ради від 
29.11.2007 Н!! 496-29-05 затверджено плани діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2008 рік. 

Відповідно до cTaтri 7 Закону України" Про засади державної 
peryJIJlTOPHOЇ політики у сфері господарської діяльності " протягом 
поточного року вносились відповідні зміни та доповнення до плану 
дUшьності з підготовки проектів регуляторних актів, які були затвердже~і 
рішенНJlМИ виконкому від 12.12.2006 Н!! 549 ; від 26.12.2006 Н!! 569 ; ВІД 
23.01.2007 Н!! 39; від 13.02.2007 Н!! 67 ; від 27.03.2007 Н!! 156; від 10.04.2007 
N! 183 ; від 24.04.2007 Н!! 205; від 10.05.2007 Н!! 254; від 22.05.2007 Н!! 27~ ; 
від 12.06.2007 Н!! 301 ; від 26.06.2007 Н!! 337; ~iд 24.07.20~7 Н!!_ 387 ; в!д 
13.11.2007 Н!! 563; від 27.1 1.2007 Н!! 630 та Р1шен~и МІСЬКО1 ради ВІД 
15.03.2007 Н!! 260-18-05 ; від 26.04.2007 Н!! 291-20-05; ВІД 24.05.2007 Н!! 319-
21-08; від 26.07.2007 Н!! 382-24-05; від 25.10.2007 Н!! 462-28-05 . Всього 44 
ПРОектів регуляторних актів. . 

l1п ф" оо ня заходів з відстежеННJJ результативноСТІ 
. ан - гра Ік ЗДІиснен актів Б оварської 
JU10чих регуляторних актів І реєстр власних реrynяторних . . р 1 
.Іісь - .' ерджені та опуБЛІковаНІ 2 липня , КОІ ради та виконкому 13 ЗМІнами затв. . 
JcOBТIIJJ 2007 4' 2008 року і направлеНІ головному управЛІННЮ 

,СІЧНЯ . ... Ж Представництву 
еtОIfОМіки Київської облдержадміНlстраЦll, а тахо 
ДеР)КIJідприємництва у Київськііі області. . які пройшли 
Про Всього за 2007 рік прийнятО 40 У pe~:TI?p;o ~:~и державної 
е цедуру передбачену Законом краІН HeHНJIМ проектів та аналізу 
~ ryJ1JtТOPHOЇ політики" зобов 'язковим оприn:: ажень та пропозицій від 
ф' ГYJ1JtтOPHoгo впливу З метою отримання ув 
1З1tЧ1ІИХ І юридичних осіб та їх об'єднань. 



з ІІІІХ найважливішими для громади міста є: 
_ 22 реryляторні акти щодо реryЛlовання 
комунальні, транспортні та інші послуги, які 
міста ; 

цін і тарифів на житлово
надаються підприємствами 

- 5 реІ?'ЛЯТОРНИЙ акт щодо ~изначення ставок орендної плати та порядку 
передаЧІ в. оренду земельних ДІЛЯНОК та комунального майна територіальної 
громади МІста; 

-1 регуляторни~ акт щодо порядку реєстрації об'єктів інвестування; 
-1 регуляторнии акт щодо обмеження продажу алкогольних напоїв на 
теРltторії міста; 
- 1 регуляторний акт щодо організації роботи, пов'язаної з частковим 
відшкодуванням з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, 
залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва ДЛЯ реалізації 
інвестиційних проектів»; 

- 1 регуляторний акт щодо затвердження Правил розміщення малих 
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяnьності; 
- 1 регуляторний акт щодо затвердження Правил благоустрою території по 
забезпеченню чистоти і порядку у м.Бровари; 

- 1 регуляторний акт щодо бронювання робочих місць на підприємствах, 
установах та організаціях міста для працевлаштування rpOMaдJlH, які 
потребують соціального захисту; 
- 3 реryляторних акта щодо встановлення ставок єдиного податку для 
суб'єктів малого підприємництва, встановлеННJI вартості торгового патенту а 
також затвердженНJI положенНJI про порядок справлення та сплати місцевих 
податків і зборів. 
Стосовно ЗЗ діючих регуляторних актів розроблені заходи з базового та 
Повторного відстеженНJI та оприлюднені звіти про їх виконанНJI . 

На виконання доручень головного управліННJI економіки 
облдержадміністрації та Представництва Державного KOM~Teтy ~краіни ~ 
питаНЬ регуляторної політики та підприємниц~ва У КиIВСЬК1И об~аСТI 
надається щомісячна та щоквартальна інформаЦ1Jl що~о c~cтeM~OCТ1 та 
УЗГОдженості регуляторних актів у галузях еКОНОМІКИ В1ДПОВІ~НО дО 
ПРИНципів державної регуляторної політики '. щодо МОНІТОРИН~ 
результативності регуляторних актів , оцінки та пуБЛІЧНО~ контролю за ~ 
ПРОВадженням щодо гласності, відкритості та прозорОСТІ регуЛJlТOРНО~ 
A?mLHOCTi ,в~осконаленНJI інформаційного забезпечеННJI реГУЛЯТОРНОІ 
,цIJJJJЬності . 

В. . . .. реI"VЛЯТОРНИХ ВКТІв , JlКИми 
!дПОВІДНО до ПРИИНJIтих власних • .1' 

передбачено ви а о ентів дозвільно-погоджувального. характеру ~ 
На ВИКонанНJI за:Ону1lY ~кр~и && Про дозвільну систему у сфеРІ господаРСЬКОІ 
,ц. .. збільшено видачу дозвшьно

IJUJLHoCTi ес в Дозвільному цеНТРІ МІСта 
nОГОд>Кувanьних документів з 5 до 65. 

1іачвльник управлінНJI 
еКОНОМіки 

Н.І.Саченко 
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