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ЩоріЧНllЙ звіт 

щодо здійснення державної 
регуляторної поліТllКl1 ВllконаВЧlll\ll1 oprallal\ll. 

Броварської міської раДІ' в 2008 році 

З метою реалізації положень статей Закону України " П .. ... ро засади 
дep~~BHOl регуляторнОІ ПОЛІТИКИ у сфері господарської діяльності" в МІСТІ 
П~СТІИНО ~ров~диться робота пов' язана з регулюванням господарських 
ВІДНОСИН МІЖ МІСЬКОЮ владою та суб'єктами господарювання. 

19 листопада 2007року на засіданні робочої групи по визначенню 
належності проектів рішень ради , виконкому та розпоряджень міського 
ГОnОВИ до регуляторних актів було розглянуто 11 проектів рішень, 8 із яких 
визнано робочою групою належними до регуляторних актів на 2008 рік. 

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік 
затверджені рішенням ВИКОНКОМУ від 27.11.2007 Н!! 611 та міської ради від 
29.11.2007 К!! 496-29-05, які розглядались протягом 2008 року. 

Відповідно до статті 7 Закону України" Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарськоі діяльності " протягом 
поточного року вносилось відповідних змін :а ДO~OBHeHЬ до план~ 
діяльності з підготовки проектів регуляторних aктl~, ЯКІ були затвердже~1 
рішеннями виконкому: від lЗ.11.2007 N!!56З ; ВІД 27:11.07 N!!6ЗО ; ВІД 
14.01.08 К!!19; від 11.0З.08 К!! 127 ; від 27.05.08 Н!! 251 ; ВІД .12.0~.08 Н!! З7~ ; 
від 14.10.08 К!!512; від 28.10.08 Н!!540 та рі~еННJIМИ МІСЬКОI ради. B~Д 
20.12.07 N!!547-ЗО-05; від 14.01.08 N!!614-З2-05; BI~ 27.0З.08 N!!694-З5-05,. B~Д 
29.05.08 К!!750-37-05; від 26.06.08 N!!777-З8:05; ВІД ~8.08.~8 N!!8З9-42-05, B~Д 
20.11.08 N!!93З-49-05 . Всього до планів ~ІЯЛЬНОСТІ з Пlдготовки проеКТІВ 
регуляторних актів включено ЗЗ проекти РІшень .. 

Але за 2008 рік прийнято 17 регуЛЯТОРНИХ aктl~ , 
із них міською радою прийнято 7 регуляторНИХ ~IB: . Б .. 

• о 619-З2-05 «ІІро внесення ЗМІН дО РІшення роваРСЬКОI 
- B~Д 14 .. ~1.08 К: 9 11 07 ](0 5З8-29-05 «ІІро затвердження ставок 
МІСЬКОІ ради ВІД 2.. .-. м Бровари»' .. земелЬНІ ДІЛЯНКИ в . , 
ореНДНОl плати за 7 ЗЗ 05 «Про затвердження нормативної грошової 

- від 21.02.2008 К!! 64 - -
оцінки земель міста Броваh· ; вердження Тимчасового порядку 

- від 21.02.08 N!!648-ЗЗ-05« ra~~:~одо оренди землі в м.Бро~ари . 
проведення земельних а~ю:п о внесення змін до Методики 1 порядку 

- від 26.06.08 N!!764-З8-0 ~ Р комунального майна територіальної 
використання плати за оренж~ної рішенням Броварської міської ради 

Бровари затверд . 
громади м. 09 05 з настУПНИМИ ЗМІНами» ; 
від 05.10.2006 К!! 118- 05 Про затвердження Тимчасового положення 

- від 28.08.08 N!!8З7-42- «кціонів із набуття права оренди земельних 
про порядок проведення аУ 
ділянок в м. БроваРИ5»;1 5 ~Про затвердження Положення щодо 

- від 18.09.08 К!!875-4 - ~ 
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особливостей розміщенн б' . '" я о ЄКТІВ У сф . зд!иснення їх діяльності на терит '" . еРІ грального бізнесу та 
_ В1Д 30.09.08 Н!!883-46 OS П ОРll МІста Бровари»' . - «ро затверд , 

ОЦ1НКИ земель міста Бровари» ження нормативної грошової 
та 1 О виконавчим комітетом Б ова ... 

_ від 31.03.2008 Ха 169 р РСЬКОІ МІСЬКОЇ ради: 
. - «Про погодження ф' 

централІзованого водопостачання т . тари ІВ на послуги 
споживачів по КП «Бровар а ВОДОВІДведення для всіх гр'vп . иводокаНaJl»' J 

- ВІД 22.01.08 Ха 27 «Про вета ' б - новлення плати о стеженню територій для розмі е ,. ~a . послуги по 
також по видачі ордерів на Щ ння об ЄКТІВ ТОРГІВЛІ, реклами, а 

'" виконання будівельних аваР1ИНИХ та інших будівельно-мон б' ' ремонтних, 
Від 12.02.08 }(а55 «П о тажн~~ ро ІТ у м.Бровари»; 
автобусних Map~pyт: за:аларьинФи на ПрОІЗД по м.Бровари на міських 

. ОГО користування' 

- В1Д , 24.06.08 Н!! ЗОЗ «Про погодження тарифів на оплату витрат 
пов язаних з утриманням б б ' Г удинку та при удинковоі території по 
вул.. рушевського,7 «Житлово-комунального господарства тов 

«Броварський ЗБК»' . ' - В1Д 22.~4.08 Ns!l94 «Про погодження тарифу на послуги по утриманню 
б~динК1В та прибудинкових територій Ніжинської дистанції колії 
~lвденно-Західної залізниці по вул .. Дімітрова, 14»; 

- Blд.~2.07.08 .N'2ЗЗ6 «~po затвердження тарифів на теплову енергію для 
1-01 групи споживаЧІВ ( населення); 

- від 22.07.08 N!!З37 «Про затвердження тарифів на теплову енергію дЛЯ 
2-0Ї та З-ої групи споживачів»; 

- від 25.11.08 Н2585 «Про затвердження Порядку користування базових 
тарифів на теплову енергію по кп «Броваритеплоенергомережа» 

_ від 23.12.08Н2680 «Про погодження тарифів на послуги з утримання 
будинку та прибудинкової території по вул .. Грушевського,21». 

_ від 30.12.08 Н!!688 «Про затвердження тарифів на теплову енергію для 
2-ї (бюджет) та З-Ї (інші) груп споживачів» 

Рішення міської ради від 21.02.2008 N!!647-33-05 «Про затвердження 
Нормативної грошової оцінки земель міста Бровари» та від 21.02.2008 р N!! 
648-33-05 «Про затвердження тимчасового ПОРЯДКУ проведення земельних 
аrкціонів щодо оренди землі в м. Бровари» переГЛЯRY:rі та c~aCOBaнi в зв'язку 
ЗІ змінами в законодавстві .РішенНЯ виконавчого КОМІтету вІД 22.07.08 N!!33б 
«Про затвердження тарифів ва теплову енергію для І-ої групи споживачів 
( ~аселення) » переглянутО та скасовано в зв 'язку з зауваженнями депутатів 
МІСЬКОї ради .. Проект рішення «ПРО проведення. ГPOMaд~ЬKOГO . обговорення в м. 
Бровари» яке включенО до плану Д1JlJlЬHOCТI з ПІДГОТОВКИ проектів 

, ' n регуляторних актів, відповідно до роз яс~еввя. peДCTaвH~ЦTBa державного 
KO~iTeтy Украіни з питань реГУЛЯТОРНОl ПОЛІТИКИ та П1дприємництва у 
l<Иlвській області не є регуЛЯТОРНИМ актом. 
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15 проектів рішень вклю . ,чених до П . 
проеКТІВ регуляторних актів не б . лану ДІяльності з подгото . ,ули П1ДГОТО о. вки 
виконкому та ПІДПРИЄМствами . влеНl ВІДділами сл б та міської ради: МІста для розгляду на засідання в' ИКУЖО амн нкому 

- Комунальним підприємством Б 
рішення "Про затвердження тари«ф роваритеплоенергомережа»" - одне 

. ( ІВ на теплову . споживаЧІВ населення») в зв' енерГІЮ для І-ї групи 
К б· ... язку з тим що від . а 1Нету МІНІСТРІВ від '6 11 2008 r.r.' ПОВІДНО до Постанови -" p.J,!" 1 036 «Д . бюджетного процесу» у 2009 . - еяКl питання організації 

РОЦІ заплановано пр . 
погашення заборгованості з різниці Ф оведення розрахУНКІВ з 
населення, яка виникла у зв'язк З В :ари .ах ~a теплову енергію для 
теплової енергії тариф у неВІДПОВІДНІСТЮ фактичної вартості 

самоврядування за рахунок В:~шт~:~~;~::~~~ дe;~~:::: б;:~~~ГО 
~,~омунальним підприємством" Служба замовника" два рішення' 
n p~ затвердженНJI тарифу з УТРИМВННR будинків, споруд та . 
ри. удинкових теріторій", Про затвердження тарифів на вивіз вердих 

та РІДКИХ побутових відходів" . ПРИЧИНОЮ не винесення на розгляд є 

зауваження депутатів міської ради ; 

-Управління освіти Броварської міської ради два рішення «Про 
затвердження тарифу вартості проживання за І кв.м. для малосімейних в 
гуртожитку за адресою вул .. Лагунової, 9» , "Про затвердження тарифу 
вартості І-го ліжко - місця в гуртожитку за адресою вул. Лагунової,9 Дані 
регуляторні акти будуть розглядатись з врахуванням норм підвищення 
тарифів відповідно розпорядження голови облдержадміністрації «Про 
регулювання розміру плати за проживання в гуртожитках» проект якого 
розміщено в засобах масової інформації; 
_ Дочірнім підприємством «радіопередавальний центр» - рішення «Про 
ПОГодження тарифів на водопостачання та водовідведення споживачів І-ої 
групи та 2-0Ї !рупи (юридичних осіб)>> в зв'язку з простроченням 
термінів оприлюднення проектів регуЛЯТОРНИХ актів з аналізом 
Р~l)'ляторноro вплИВУ . Розрахунки тарифів зНВXOДJlТЬCJl в облвсному 
ВІДділі по контролю за цінами для над~ння експерт~оro висновку. 
_ Управлінням комунальної власНОСТІ - чотирьох РІшень: «П~о 
затвердження типового договорУ орендИ нежитлових ПРИМІщень, що 
знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Бровари в 
новій редакції» «Про внесенНЯ змін до положення про порядок передачі в 
оренду маЙна територіальної громади м. ~ровари», 
«Про затвердженнЯ положеннЯ про порядок ~ередач .. ~ в оренду 
майна територіальноі громвди М. Бровари в новlИ peдaкцll» ,«Про 
затвердження типових додаткових угод до ДOГOB~?y орен~и 
ежитлових приміщень, що знахоДЯТЬСЯ. в комуналЬ~lИ влаСН.?СТІ 
територіальної громади м .Бровари» ДаНІ реГУЛЯТОРНІ акти проишли 
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процедуру передбачену Законом У країни «П о з 
політики у сфері господарської діяльн ~ асади регуляторної 
. .. б . остш, але депутатами 

МІСЬКОІ ради ули направлеНІ на доопрацювання; 

- Спеціальним відділом контролю за станом благоустрою .. ..... та ЗОВНІШНІМ 
Дliзаином МІста проект РІшення «Про затвердження П . ,. орядку демонтажу 
незаконного РОЗМІщених об ЄКТІВ» розглядатись не буде ' .... в ЗВ язку з 
ВІДСУТНІСТЮ за~онодаВЧОI, б~и для проведення робіт по демонтажу 
незаконно РОЗМІщених об ЄКТІВ , проект рішення «Про внесення змін до 
рішення Б~оварської міської ради «Про затвердження Правил розміщення 
малих аРХІтектурних форм для здійснення підприємницької діяльності» 
буде розглядатись в першому кварталі 2009 року ; 

Управлінням містобудування та архітектури два рішення: «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 21.09.06 N!! 107-08-05 «Про 
затвердження Правил забудови м .Броварю) та «Про Порядок розміщення 

об'єктів зовнішньої реклами у м .Бровари в новій редакції» в зв'язку З 
прийняттям Закону У країни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо сприяння будівництву» та Закону України «Про 
першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової 
кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів У ~раїни)? 
- Земельним відділом - проект рішення «Про внесення ЗМІН дО РІшення 
Броварської міської ради від 29.11.07 N!! 543-29-05 «Про 

• НДУ на затвердження Положення про надання земельних ДІЛЯНО~ в оре 
Б в зв' язку ЗІ ЗМІНами в конкурентних засадах в м. ровари» 

законодавстві . 
В поточному році здійснено 

36 відстежень результативності 

регуляторних актів: "нятого в ?004 році· 
- І періодичне відстеження регуляторного a~a ПРИ:нятих в 2006 році ~a 15 в 
- З повторних відстеження регуляторних актІВ при 
2007 . 

РОЦІ; ктів п ийнятих В 2007 та 9 базових 
- 8 базових відстеження регуляторних а 20Р08 РОЦІ· . . ийнятиХ В . 
ВІДстежень регуляторних актІВ пр . оприлюднені в засобах масової 

Звіти про відстеження результаТИВНОСТІ 

іНформації та в мережі Інтернет. обочою групою по визначенню 
В . 13 листопада р 

поточному РОЦІ . .. И виконкому та розпоряджень 
належності проектів рішень МІСЬКОІ p~ розглянуто 8 проектів рішень, 7 із 
міського голови до регуляТОРНИХ aКТI~. які будуть розглянуті в 2009 році. 
Jl~x віднесено до реГУJlJ!ТОР~ИХ 1~~8 року N!! 597 та м!ської . ради від 
РІшенням виконкому ВІД _5.1 . плани діялЬНОСТІ з ПІДготовки 
20. 11.2008 Н!! 937-49-05 затвердж~НО 

. на ?009 РІК. . 
проектів регуляторнИХ актІВ - ·в З відстеження результаТИВНОСТІ . ... енНЯ захОДІ ... .. 

ПЛан - графік ЗДІИСН яторних актів БроваРСЬКОI МІСЬКОІ . . реєстр ре гул . І 
ДІЮчих регуляторних аКТІВ, ПРИЛЮДНIОВались в мереЖІ нтернет 

валисьта о 
ради та виконкому затверджу 
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кожного кварталу та направлялись головному управлінню економіки 
Кllївськоі облдержадміністрації, а також Представництву 
Держпідприємництва у Київській області. 

На виконання доручень головного управління економіки 
облдержадміністрації та Представництва Державного комітету України з 
ПJlтань регуляторної політики та підприємництва у Київській області 
надається щомісячна та щоквартальна інформація щодо узгодженості 
регулятоРНИХ актів з принципами державної регуляторної політики, 
моніторингу результативності регуляторних актів, оцінки та публічного 
контролю за іх провадженням, вдоско.!t. ~ння інформаційного забезпечення 

•• • • 4I'~-:' • -~ 
реГУЛЯТОРНОІ ДІЯЛЬНОСТІ. '" (.;. \1. І І q ~ 
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Виконуючий обов'язки міськ ~.~ \~. ar 
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голови - секретар ради o-~ ; 
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І.ВА.Сапожко 
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