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Звіт  про результати реалізації  державної  регуляторної політики Білоцерківською міською 
радою та виконавчим комітетом у 2017 році підготовлений відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  Наказу Державного 
комітету  України з  питань регуляторної  політики та  підприємництва від 06.05.2004 року №50 
«Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо  підготовки  органами  виконавчої  влади 
інформації про здійснення ними державної регуляторної політики».

За період з моменту введення в дію Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики  у  сфері  господарської  діяльності»  Білоцерківською міською радою та  її  виконавчим 
комітетом накопичений значний досвід у розробці, розгляді та прийнятті регуляторних актів.
         Згідно рішення Білоцерківської міської ради VІІ скликання  від  11 грудня  2015 року №06-
02-VІІ «Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій» 
повноваження у здійсненні державної регуляторної політики здійснює постійна комісія міської  
ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі,  послуг та розвитку підприємництва, 
власності, комунального майна та приватизації».

Рішенням виконавчого комітету від 08 вересня 2009 року №411 «Про повноваження з питань 
реалізації  державної  регуляторної  політики»  реалізацію  повноважень  у  здійсненні  державної 
регуляторної  політики  покладено  на  відділ  з  питань  розвитку  підприємництва  та  інвестицій 
управління економіки Білоцерківської міської ради.

Протягом 2017 року розробниками регуляторних актів:  готувалися аналізи регуляторного 
впливу проектів регуляторних актів, проводилися оприлюднення проектів регуляторних актів та 
АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, громадських 
організацій та об’єднань, проводилися відстеження результативності регуляторних актів.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської  діяльності»  та  змін  до  Методики  проведення  аналізу  впливу  та  відстеження 
результативності регуляторного акта,  затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
16 грудня 2015 року №1151, в аналізі регуляторного впливу  розробники обов’язково визначали 
проблему,  яку  передбачається  розв'язати  шляхом  державного  регулювання;  цілі  державного 
регулювання;  усі  прийнятні  альтернативні  способи  досягнення  зазначених  цілей,  наводили 
аргументи щодо переваги обраного способу; описували механізм, який пропонується застосувати 
для розв'язання проблеми, і відповідні заходи; обґрунтовували можливості досягнення визначених 
цілей  у  разі  прийняття  регуляторного  акта;  визначали  очікувані  результати  прийняття  акта; 
обґрунтовували  запропонований  строк  дії  акта  (у  разі  обмеження  цього  строку);  визначали 
показники  результативності  акта;  визначали  заходи,  з  допомогою  яких  буде  здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта. 

На  виконання  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03.11.2010  р.  №996  «Про 
забезпечення  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної  політики»  з  метою 
залучення мешканців міста до обговорення проектів, положень ініціатив, які пропонувала міська 
рада  та  її  виконавчі  органи,  проводились  консультації  з  громадськістю  у  формі  публічних 
громадських обговорень. У 2017 році розробниками регуляторних актів проведено 9 засідань за 
«круглим  столом»  з  обговорення  проектів  регуляторних  актів.  До  обговорення  проектів 
регуляторних актів запрошувалися представники суб’єктів господарської діяльності, громадських 
організацій, які мали можливість ознайомитися з відповідними проектами, а також внести свої 
пропозиції  і  зауваження,  заслухати  аргументи  розробників  регуляторних  актів  щодо  підстав 
необхідності  розробки того  чи іншого проекту,  положення.  Таким чином,  громадськість  міста 
мала  можливість  впливати  на  прийняття  рішень,  що  безпосередньо  стосуються  організації 
діяльності територіальної громади міста Білої Церкви. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної 
політики  щодо  відповідності  форм  та  рівня  державного  регулювання  господарських  відносин 
реальним потребам та  вимогам ринку,  досягнення у регуляторній діяльності  балансу інтересів 
суб’єктів  господарювання,  громадян  та  держави  здійснювалися  базові,  повторні  та  періодичні 
відстеження  результативності  регуляторних  актів  Білоцерківської  міської  ради  та  виконавчого 
комітету міської ради. 

Протягом  2017  року  розробниками  регуляторних  актів  було  проведено  19  відстежень 
результативності проектів та прийнятих рішень, з них 11 рішень міської ради ( 4 – базових та 7  

2



періодичних відстежень), 8 рішень виконавчого комітету  (4  -  базових,  2  повторних  та  2 
періодичні відстеження). Звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщалися 
на офіційному веб-сайті міської ради та її виконавчих органів.

З метою додержання принципів прозорості, врахування громадської думки, відкритості для 
фізичних  та  юридичних  осіб,  їх  об’єднань  на  всіх  етапах  регуляторної  діяльності  органів 
місцевого самоврядування,  міська рада та виконавчий комітет завжди прагнули до своєчасного 
доведення  до  відома  територіальної  громади  та  громадських  організацій  інформації  щодо 
запланованих та прийнятих регуляторних актів. 

Рішенням  міської  ради  від  15  грудня  2016  року  №384-21-VIІ  «Про  план  діяльності 
Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» затверджений 
план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, 
в який включено для підготовки і розгляду 16 проектів регуляторних актів. 

Внесені  зміни  до  плану  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  у  сфері 
господарської діяльності Білоцерківської міської ради на 2017 рік:

- рішенням міської ради від 23 лютого 2017 року №473-26-VIІ «Про внесення змін до плану 
діяльності  Білоцерківської  міської  ради з  підготовки проектів  регуляторних актів  на  2017 рік, 
затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2016 року №384-21-VIІ», включено в план 3 
проекти регуляторних актів;

- рішенням міської ради від 27 квітня 2017 року №652-30-VIІ «Про внесення змін до плану 
діяльності  Білоцерківської  міської  ради з  підготовки проектів  регуляторних актів  на  2017 рік, 
затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2016 року №384-21-VIІ», включено в план 1 
проект регуляторного акта;

-  рішенням міської ради від 30 листопада 2017 року №1618-40-VIІ «Про внесення змін до 
плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 
рік, затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2016 року №384-21-VIІ», включено в план 
1 проект регуляторного акта.

Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 грудня 2016 року №506 
«Про план діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних  актів  на  2017  рік»  затверджений  план  діяльності  виконавчого  комітету 
Білоцерківської  міської  ради  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  на  2017  рік,  в  який 
включено 2 проекти регуляторних актів.

Внесені  зміни  до  плану  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  у  сфері 
господарської діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на 2017 рік:

- рішенням виконавчого комітету від 14 березня 2017 року №69 «Про внесення змін до плану 
діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2017 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 
13 грудня 2016 року №506», включено в план 1 проект регуляторного акта;

- рішенням виконавчого комітету від 11 квітня 2017 року №120 «Про внесення змін до плану 
діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2017 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 
13 грудня 2016 року №506», включено в план 1 проект регуляторного акта;

-  рішенням виконавчого комітету від 26 грудня 2017 року №488 «Про  внесення змін до 
плану  діяльності  виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради  з  підготовки  проектів 
регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 
міської ради від 13 грудня 2016 року №506», включено в план 1 проект регуляторного акта.

На  розгляд  сесії  Білоцерківської  міської  ради  у  2017  році  були  винесені  та  затверджені  
рішеннями міської ради 4 проекти регуляторних акта.
1.  Рішення міської  ради від 07.09.2017р.  №1134-35-VII  «Про  затвердження Правил здійснення 
суб’єктами господарювання благоустрою території міста Біла Церква»;
2.  Рішення  міської  ради  від  25.05.2017  р.  №78132-VII  «Про  внесення  змін  до  рішення 
Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2011 року № 454-17-VI «Про встановлення порядку 
залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника (забудовника) у створенні 
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Біла Церква»;
3. Рішення міської ради від 28.09.2017 р. №1445-37-VII «Про затвердження правил додержання 
тиші на території міста Білої Церкви»;
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4. Рішення міської ради від 29.06.2017 р. №951- 34-VII  «Про  встановлення  місцевих  податків  і 
зборів в м. Білій Церкві на 2018 рік».

У 2017 році згідно плану діяльності на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської 
ради було підготовлено 5 проектів регуляторних актів, з них  4 прийняті   :
1. Рішення виконавчого комітету від  10.01.2017 р. №05 «Про тарифи на ритуальні послуги»;
2. Рішення виконавчого комітету від  28.11.2017р. №445 «Про норми надання послуг  з вивезення 
побутових відходів по м. Біла Церква»;
3.  Рішення виконавчого комітету від  26.12.2017 р. №500 «Про тарифи на ритуальні послуги»,  
яким скасовано рішення від  10.01.2017 р. №05 «Про тарифи на ритуальні послуги».
4.  Щодо рішення виконавчого комітету від  28.11.2017р. №445 «Про норми надання послуг  з 
вивезення побутових відходів по м. Біла Церква» отриманий лист Державної регуляторної служби 
України з висновком, що зазначене вище рішення не містить норм регуляторного характеру, а  
його  прийняття  не  потребує  погодження  з  уповноваженим  органом  та  реалізації  процедур, 
передбачених  Законом  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері 
господарської діяльності». Відповідно, дане рішення не внесено в реєстр регуляторних актів

На виконання вимог чинного законодавства щоквартально оновлюється реєстр регуляторних 
актів Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету, який розміщено  на офіційному сайті 
міської ради та її виконавчих органів www.bc-rada.gov.ua.

Станом  на  01.01.2018  року  в  реєстр  регуляторних  актів  Білоцерківської  міської  ради  і 
виконавчого комітету внесено 43 регуляторних акта, з них 29 рішень міської ради та 14 рішень 
виконавчого комітету. 

Рішенням  виконавчого  комітету  від  14  листопада  2017  року  №406  затверджений  План 
діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2018 рік. Рішенням виконавчого комітету від 28 листопада 2017 року №437 затверджені 
зміни  до  Плану  діяльності  виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради  з  підготовки 
проектів регуляторних актів на 2018 рік.  Дані рішення оприлюднені на офіційному сайті міської 
ради і її виконавчих органів в мережі Інтернет та в друкованих ЗМІ. 

Рішенням  Білоцерківської  міської  ради  від  30  листопада  2017  року  №1619-40-VII 
затверджений План діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2018 рік. Дане рішення оприлюднене на офіційному сайті міської ради і її виконавчих  
органів в мережі Інтернет та у друкованих ЗМІ.

Спільна  праця  міської  влади  та  територіальної  громади  з  питань  розробки  та  прийняття 
регуляторних  актів  сприяє  розвитку  ринкових  відносин  у  місті  і  спрямована  на  поповнення 
дохідної частини міського бюджету.

З  метою  активізації  співпраці,  зворотних  зв’язків  між  суб’єктами  господарювання  та 
Білоцерківською   міською  радою,  її  виконавчим  комітетом  на  засадах  широкого  залучення 
громадськості пріоритетними завданнями на 2018 рік слід вважати: 

-  впровадження  прозорої  моделі  публічного  діалогу  між  міською  радою,  її  виконавчим 
комітетом  та суб’єктами господарювання; 

 -  створення  дієвих  механізмів  для  забезпечення  прийняття  послідовних  та  виважених 
рішень з максимально можливими позитивними результатами за мінімально необхідних витрат 
ресурсів суб’єктів господарювання; 

  -  підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу до проекту 
регуляторного акта та здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

  - активізація участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів.
Реалізація  засад державної регуляторної політики в м. Біла Церква у 2017 році дозволила 

прийняти  за  активної  участі  громадськості  актуальні,  ефективні  і  збалансовані  рішення,  які  є 
важливими для розвитку територіальної громади міста.

Міський голова                                                                                         Г.А. Дикий
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