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БРОВАРСЬкА МІСЬКА РАДА··
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КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Щорічний звіт .виконуючого обов'язки міського голови І
І.В.Сапожка про здійснення державної

регуляторної політики виконавчими органами
Броварської міської ради

Заслухавши щорічний звіт ВИКОНУlOчого обов'язки міського голови
І.В.Сапожка щодо здіЙснеННJI. державної регуляторної політики виконавчими
органами міської ради та на виконання ст.. З8 Закону України ас Про засади

державної регуляторної політики
керуючись
пунктом 9
cTaтri

у сфері. господарськоі діяльності ас
26 Закону Украіни ас Про місцеве

самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з
питань законності та правопорядку, міська рада
·В ИРІШИЛА:

І.ЩоріЧНИЙ звіт виконуючого обов'язки міського голови І.В.Сanожка
щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими

органами Броварської міської ради ~ТИ ~o BiД~Ma (додаа:ься).
2. Начальнику відділу BНYТP1~Ol ПОЛ1Т~~
Ше~топалу В.В.
ОDpиmoднити цей звіт ПIЛJlXом розющенНJI на саИТІ в мереЖІ Інтернет.
З.Розробникам регуmrrорних актів приділити ~собливу yв~ щодо

здійснення

базових,

повторних

та

пеРІОДИЧНИХ

ВІДстежень

результативності регуmrrорних актів. го РlшеННJI
.
покласти на постійну
4.Кон'ІрОЛЬ за викон~НJIМ цьо
коміспо з питань закОННОСТІ Та правопорядку.

Виконуючий обов'язки міськог
голови - секретар ради

ІВ.Сanожко

Подання

:

Начальник управління
Т.Г.Поліщук

економіки

Погоджено:

Заступник міського

В.О.АнДРєєв

голови

,

Начальник юридичного

відділу

<:"

d

с=::>

І.Г.Лавер

Начальник загального

відділу

Голова постійноі комісіі з питань
законності та правопорядку

000001

О.М.Михайлов

-1ЩоріЧНllЙ звіт
щодо здіЙСllеllllВ держаВllОЇ

регу~яторної П~Лі~IIКII •ВllКОllаВЧllМl1 oprallaMl1
роваРСЬКОI МІСЬКОЇ раДl1 в 2009 році

3 метою
реалізації
статей Закону Укр аlНИ
..
"Про
..
. .положень
.

засади

дep~~HOl реГУЛЯТОРНОІ ПОЛІТИКИ у сфері господарськоі діяльності" в місті
ПОСТІИНО
проводиться
робота
пов 'язана з регу'"ювання
•
••
.lА
М господарських
ВІДНОСИН МІЖ МІСЬКОЮ владою та суб'єктами господарювання.

13 ли~топада ~008~oкy на засіданні робочої групи по визначенню
налеЖНОСТІ проеКТІВ РlшеНIt ради , виконкому та розпоряджень міського
ГОЛОВИ дО регуляторних актів було розглянуто 7 проектів рішень, 6 із яких
визнано робочою групою належними до регуляторних актів на 2009 рік.
ІІлани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
затверджені рішенням виконкому від 25.11.2008 Н!! 597 та міської ради від
20.11.2008 Н!! 937-49-05, які розглядались протягом 2009 року.
Відповідно
до статті 7 Закону Украіни" Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарськоі діяльності " протягом
поточного року

вносилось

відповідних змін та доповнень до. плану

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які були затверджені
рішеННJIМИ виконкому: від 23.12.08 Н!! 643 ; від 27.01.09 Н!!44; від 10.02.09

Н!!76; від 24.03.09 Н!! 153 ; від 09.06.09 Н!! 284 ; від 08.09.09 Н!! 423 ; від
27.10.09 Н!!507; та рішеннями міської ради від 29.01.09 N!!1037-55-05; від
29.05.09 Н!!750-37-05; від 03:04.09 Н!!1081-60-05; від.30.07.09 N!!1l95-б7-05

від 27.08.09 Н!!1229-68-05; від 17.09.09 Н!!1252-09-05, B~ 15.10.09 Н!! 12бб-7~05 . Всього до планів діяльності з підготовки проеКТІВ регуляторних акТІВ
ВlCJIЮчено 34 проекти рішень.
...
Але в 2009 році прийнЯТо 1б регуляторних a~B , ІЗ ~ . МІською
... vowoїB вКJIJOчених до плану д1JlЛЬНОCn З пІДГОТОВКИ
радОЮ 8 регуляторн их _А6
проектів реГУJIJlТОРИИХ актів на 2009 РІК:
_ від 26.02.09 Н!! 1047-56-05 . «Про затвердження Методи~ розрахунку
•
--.uacr плати за оренду KOМYН8JILHOГO манна
1 порядку викорИ",I.DПA".
...
...
.
.. омади м Бровари в НОВІИ реДаІЩ1I)).
теРИТОР1альН01 гр
55 05 <<Про внесення змін до «Порядку
- від 29.01.09 Н!!,102.1- -. ьої реклами У м. Бровари, затвердженого
розміщення об єКТІВ ~?В~IШН .. ради від 01 12.2005 Н!! 850-39-04
.
Б
аРСЬК01 МІсЬКОІ
.
РІШенням ров
05 <СП о внесеННЯ змін та доповнеВНJI до
- від 26.11.09 Н!! 1317-!.5-.
.1.РРади від 25.10.2007 року «Про
.
БроваРСЬК01 МIСЬКО
. .
Б
р1шення
ої плати за земеЛЬНІ д1ЛJlНКИ в м. роварш);
•

затверджеИВJI ставОК7cr~~~PO затвердження ПоложеВНJI про ПОРЯДОК
від 26.11.09 Н!! 1289- - ~ го маііна, що перебуває в спільній
коUVA8JIЬНО
. Бровари у.....
оо
. 'Y6~ аа .8JIЬНОЇ rpомади МІста
AJUВСЬК01

передач в ореКду

сумісній вnaCHOCT! терИТОРІ мвд сіл та селищ Броварського райоН)?) ;

області та теРИТОРІ~;: ~po затвердження Методики розрахунку і
від 26.11.09 Н!! 129

порядку використання

плаТИ за ореНДУ KOМYH8JIЬHOГO мaйRа, ЩО

-2-

перебуває у спільній сумісній вna.
.
Бровари Київської област·
CHOCТI терИТОРІальної громади міста

Броварського району»;

І та територіальних громад сіл та селищ
- ВІД 26.11.09 Н!! 1291-75-05 « П
оренди комунального. м ..
ро затвердженНJI типового договору
власності територіальної ;на, що. перебуває у спільній сумісній
територіальних гром
. омади МІста Бровари Київської області та

від 26.11.09 Н!! 1292-~_~~ T~ селищ Броварського р8ЙОRy»;
«

ро затвердження типових додаткових угоД

~:р~~~;~:~н~егрнди М8Йн~, що перебуває у спільній сумісній власностї
ом ади МІста Бровари Київської області та
Т~РИТОР1альних громад сіл та селищ Броварського райоRy».

.

- В1Д 17.12.09
Н!!
1338-76-05 «Про затвер'n'W'енНJI
Порядку погодження
,
.
б'..
"""'
на
РОЗМ1щення о

ЄКТІВ П1двищеної небезпеки на території міста».

та ~ регуляторних акта процедура прийняття яких розпочата ~e в 2008
рОЦ1

- від 26.~2.09 ~1048-56-05 «Про затвердженНJI типового договору
оренди 1НДИВ1ДУального визначеного ( нерухомого або іншого майна
:ериторіanьної громаді! м. Бровари( в новій редакції)
- ВІД 26.02.09 Н!! 1046-56-05 «Про затвердженНJI ПоложеННJI про порядок
передачі в оренду майна територіальної громади м. Бровари в новій

-

редакції»
від 26.02.09 Н!!1049-56-05 <<Про затверджеННJI типових додаткових

угод до договору оренди нежитлових приміщень, що знаходитьCJI в
комунальній власності територіальної громади м. Бровари »;

та

5 виконавчим комітетом Броварської міської ради:
_ від 09.06.09. Н!!283 <<Про погоджеННJI тарифу

на ОІШату витрат
пов'язаних з утриманням будинків та прибудинкових територій дп
жкк ВАТ «Броварисinьбуд» ;

_ від 08.12.09 Н!! 588 <dIpo затверджеННJI Порядку Haд8ННJI спеціanr.ного

дозволу на складування, розміщення, зберігання або транспортування

промислових та побутових відходів, які є джерелами забрудненюr
атмосферного повітря ~а~рудНlOЮ~МИ речовинами та речовинами з
неприємним запахом або ІНШОГО шюдливого впливу»;

_ від 08.12.09 .N'2 589 «ІІро затвердженНJI Порядку надання дозволу на
експлуатацію. Об'єкта поводжеННJI з небезпечними відходами»;
_ від 08.12.09 N!! 587 «Про затвердженНJI Порядку HaдaННJI дозволу на
експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки»

_ від 08.12.09 N!! 593 « Про деякі питанНJI роботи об'єктів торгівлі,
закладів рестоРанного гОсподарства в 14 Броварю).
.
Проект рішення <Юро бро~в~НJI у. 2009 роЦІ робочих МІсць на
підприємствах

. '

установах та органlЗ8ЦJJIX МІста ДЛJI працевлаштування

требують соціальногО захисту», яке ВКJПOчено до плану

гpoMaдmI, JIК1 по

.

•

.

діяльності з підготовки проектів регуnяторних аКТІВ, ВІДПОВІДНО до

-3р?з' JlсненJUI Державного коміт

ПІдприємництва не є регуЛJIТОР~ИМ

Ук ..

ра1НИ з питань реrynяторної політики та

20
..
актом .
Включених
..
. проеКТІВ РІшень,
проеКТІВ регуляторних актів
б
до пnа'!У ДІЯЛЬНОСТІ з підготовки
та міської ради:
,не
ули РОЗГЛЯНУТІ на засідання виконкому

- Спеціальним відділом ко

о

дизайном міста два проект7 ~ю за станом благоустрою та зовнішнім

Броварської міської ради від 2~~~;~~0;П':О48 :~е;..~~ня змін до рішеНВJI
~равил розміщення малих архіте
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності» _

К б·

а 1нету

малих

.

м··.

lН1СТРlВ України від

архіте

.

ктур

ни

х

ф'

орм

-них

,ктур

в ЗВ язку з

«Про затвер"джеlПDl

затвердженим Постановою

26 08 09 Ко 982
..
для

форм ДJIJJ ЗДІисненНJI
П
.
« орядку РОЗМlщенНJI

провадження

підприємницької

Д1JlЛЬНО~:I.», «Про затвердження в новій редакції «Правил благоустрою
терИТОрll ПО забезпеченню чистоти і порядку у м. Бровари

розглядатись в

2010 році;

б

е

уд

УправлінНJIМ містобудування та архітектури два рішенНJI : ««Про
затв~~дженНJI ~равил .забудови м .Бровари в новій редакції» - в зв'SlЗку З
ПО~Т1~ОЮ З~1НОЮ МІстобудівного законодавства , «Про BCTaнOвneHНJI
паи?ВОl ~~CTl ( внеску) замовника у створення інженерно-транспортноі та

-

СОЦ1алЬН011нфраструктури М. Бровари»» оо в зв'язку з не уреrynюванням

зазначеного питання на законодавчому рівні.
Комунальним
підприємством
Київської
обласної
ради
«Бровариводоканал»
рішення «Про затвердженНJI місцевих правил
прийняття стічних вод підприємств У комунальні та відомчі системи
каналізації м. Бровари» оо буде розглядатись в І кварталі 2010 року
_ Управлінням економіки два рішеННJI «Про затвердженНJI Порядку

взаємодії міських дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів
господарювання в одному приміщенні» та <<Про організацію та
проведення конкурсу з перевезеННJI пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування в м .Бровари» процедура прийНJlТl'Jl
даних регуляторних актів розпочата, рішення будуть РОЗГJIJIДатись в І
кварталі

2010 року.
_ Фінансовим управлінням

рішеННJI <<Про BHeCeВНJI змін до рішеННJI
Броварськоі міської ради від 27.12.2007 К!! 582-31-05 <<Про затверджеВНJI
Положення про порядок справляння та сплати місцевих податків і зборів в

новій редакції» - в зв'язкj З не прийняттям У 2009 році Закону Украіни
<<Про місцеві податки і збори» .
.

_ УправлінНЯ життлово-ком.унanьноro господарства два РlшеННJI <<Про
затвердження ПорядКУ пере~едення житло~!", .приміщ~нь ( жит~ов~
будинків) У нежитлові та ІХ peKOH~YКЦll ПІД РОЗМІщення об ~lB
невироБНИClоі сфери і нежитлових ПРИМІщень ( нежитлових будИНКІВ) у
житлові в м .Бровари » та «Про затвердження Порядку надання дозволу на
перепланування та І або перео~л8ДНання житлових в т.ч. із зміною

функціонального призначення 1 оформлення правовстановлюючих
документів на такі приміщення, а також оформленНJI правовстановлюючих
документів на приміщення, в JIКИX перепланування

-4та І або переобладнанНJI ,
проведено

самостійно»

'.

в Т.ч. зІ ЗМІНОЮ Ф

.

УНКЦІОН8ЛЬНОГО призначеНIDI

регуляторних актів, рішен~~ б розпочата процедура ПРиШurrrя д~

_ Управління праці та
.

.

удуть розглядатись в І кварталі 2010 POrn1

СОЦІального захисту

редаКЦІЮ «Порядку ноданн

.

.,~

.

насen~ння РІшення «Про нову

пересувної атракціонної' те я .дo~cкy д? РОЗМІщення та експлуатації

законодавчою базою. «Пра::: T~xн~PKIB» - в зв'язку із застарілою
гигиены в цирковых п едп ия
ки без?пас!,~сти, санитарии и
И

СССР 19.09.1974
Р Р ТИЯХ» за~:рджеНІ МІНІстерством культури
,
.
року знаходяться в стадl1 переходу до нових Правил.
В зв язку ЗІ стабільною
.
ф'
' неЗМІННОЮ
тарифною політикою на території
.

М.lста у с ерІ житлово-комунального господарства не розглядались
РІшень, розробниками яких є:

p'v"
"ОМ

- Комунальне підприємство" Служба замовника" два рішеННJI : "Про
затвердження....Т~fифу З утримання будинків, споруд та прибудинко
вих теРИТО.РІИ .' Про заТЬердження тарифів на вивіз твердих та рідких
побутових ВІДХОДІВ" ;
-

Дочірнє піДПР~Ємство «Радіопередавальний цешр»

-

рішеННJI «Про

погоджеНИJI тарифІВ на водопостачання та водовідведення споживачів l-ої
групи та 2-0Ї групи (юридичних осіб))
Комунальне
підприємство
Київської
обласної
ради
«Бровариводоканал» два рішення «Про встановлення тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення Д1lJI І та П групи споживачів» , <<Про
встановлеННJI тарифів на послуги водопостачання та водовідведения ДJIJI І,

-

Ц Ш груп споживачів»
_ Дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства <<Мостобуд»

<<Містобудівельний загін Н!! 112» рішення «Про погодження тарифів на
поcnyrи по утриманню бу~инків за 1 М.КВ. загальної площі» ;
_ Житлово-експлуатаційна служба ВАТ «Броварський 3БК» рішення «ІІро

погоджеШfJI тарифів на утримання гуртожитку та прибудиmcової території
жне ВАТ «БЗБК»

Комунальне

.

підприємсТВО

<<БроваритеплоенерroмереЖа»"

- два

рішеННJI "Про затвердження двоставкових тарифів на теплову енерriю
ДmI І-і групи споживачів ( населення)>> , та ~сПро затвердження тарифів на
теплову енерriю для 2-ї та З-Ї груп споживаЧІВ.

Відповідно до статті 10 3ако">:.У~аїИИ <<!"ІРО засади державної peГYJUlТopHoi
політики у сфері господарСЬКОІ ДlJlJlЬНОСТІ СТОСОВНО KO~Oro pe~JUIТOpHOГO
ВkТa послідовно здійСНЮЄТЬСЯ базове, повторне та перІодичне ВІдстеження

його результативності. .
В поточноМУ рОЦІ
регуляторних актів:

здійснено

21 відстеження результативності

-5- 1 базове відстеження та 4
прийнятих в 2008 році ;
повторних відстеження

- 16 базових відстеження ре
Звіти про'
Але

гуляторних актів прийнятих в 2009 роЦІ'

ВІдстеження резуль'
тативноСТ1

Інтернет.

регуляторних актів

не всі розробники регулято

.
рних актІВ

відповідні відстеження::.

.

оприлюднені в мережі

своєчасно здійснили

- ~~BTriHe відстеження рішення міської ради від 29.11.2007 Ко 538-29« ро затвердження ставок орендної плати за земельні inя~
Бровари» ( розрОбник _ земельний відділ);
д ки в м.
- повторне Вlдстежен.ня рішення виконкому від 13.11.2007 Н!! 558«П о

погодження тарифІВ на оплату витрат пов'язаних з утриман~

-

гуртожитку ~ м. Бровари по б.Незалежності,3 Б» ( розробник ЗАТ
«Броварськии завод пластмас»)
повторне відстеження рішення виконкому від 09.10.2007 НЮ05 «Про
пого~ення тарифів на оплату витрат на теплопостачання та підігрів
гарЯЧОІ води на житловому будинку по вул .. Короленха,57 в жне ВАТ
«Броварський ЗБК» ( розробник ЖЕС ВАТ «Броварський ЗБК»
базове і повторне відстеження рішення міської ради від 15.03.2007 N!!

_

24?-18.-0~ «Про затвердження Положення про порядок реєстраціі
об ЄКТІВ Інвестування» ( розробник кп «Бровариінвестбуд»);
повторне відстеження рішення виконкому від 27.02.2007 Н!! 92 «Про

-

затвердження

тарифів

на

постуги,

що

надаються

комунальним

підприємством Броварської міської ради <<Бровари-землеустрій» (
розробник - кп <<Бровари-землеустрій»);
_ базові і повторні відстеження рішень міської ради від 27.12.2007 Н!!

582-31-05

<<Про затвердження <<Положення про порядок спрaвJIЯНИJI та

оплати місцевих податків і зборів» та від 27.12.2007 N!! 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 );
_ повторне відстеження рішення міської ради від 20.12.2007 р. Н!! 557-3005 <<Про затвердження Правил виконання .ро?іТ на підземних спорудах
та будівництві» ( розробник - спецв1ДДШ контролю за станом

благоустрою та зовнішнім дизайном Mi~).
..
Відповідно до статті 1~ Закону У~аl~И <сПр~ засади державНОІ

peГYJJJIТopHOЇ політики У сфеРІ го~подаРСЬКОI ДІЯЛЬНОСТІ стосовно ~ожноro
peГYJJJIТOpHOГO акта послідовно зд~йснюється базове, повторне та пеРІодичне
відстеження його результаТИВНОСТІ.

.
..
РішеННJIМ виконкому від 08.12.09 року H~ 589 та . М1CЬ~OI ради
від 26. 11.2009 Н!! 1327-07-05 затверджено плани ДІЯЛЬНОСТІ з mдroтовІСИ
проектів регуляторНИХ актів на 20ІО ~iK. •
•
IInан _ графік здійснення захОДІВ з ВІДстеження результативносТІ

-6діючих регуляторних актів, реєстр регуляторних актів Броварської міської
ради та виконкому затверджувВJlИСЬ та ОПРИЛЮДНJОВВJlИСЬ 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

регуJUlТОРНОЇ

політики

та підприємництва у Київській області

надається щоміс~на та ЩОIq5артanьна '~~.~о?~ація що..до . узгодженості
регуляторних актІВ з принципами держ. а~l,р~gЛJJТОРНОI ПОЛІТИКИ.

Виконуючий обов 'язки міського
ГОЛОВИ

- секретар ради
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