
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження звіту  селищного голови                                                                                       

про здійснення державної регуляторної політики                                                               

виконавчими органами Великодимерської селищної ради                                             

Броварського району Київської області  за 2019 рік  

  

Заслухавши звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області за 2019 рік, відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», керуючись п.7 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації 

постійних комісій з питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання 

корупції та з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

промисловості, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, селищна рада 

    В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області  за 2019 рік.  

2. Оприлюднити звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області за 2019 рік у друкованих засобах мосової інформації та на офіційному сайті 

Великодимерської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, інвестицій та 

зовнішньо економічних зв’язків. 

 

Селищний голова                                           Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 
смт Велика Димерка 

06 лютого 2020 року 

№ 688 ХХXI-VII            



Додаток 1  

до рішення селищної ради  

від  06.02.2020 р. № 688 XXXI-VII 

 

Звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики                                                   

виконавчими органами Великодимерської селищної ради                                                                            

 Броварського району Київської області                                                                            

за 2019 рік 

 Протягом 2019 року реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами 

Великодимерської селищної ради здійснювалась з дотриманням процедури підготовки, 

прийняття та відстеження результативності регуляторних актів, яка визначена Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі 

Закон).  

Така процедура передбачає: 

1. розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 

2. підготовку проектів регуляторних актів; 

3. підготовку аналізу їх регуляторного впливу; 

4. опублікування повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів; 

5. оприлюднення безпосередньо проектів разом з аналізом регуляторного впливу; 

6. роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, 

проведення  громадських слухань, круглих столів тощо); 

7. відповідальною постійною комісією селищної ради здійснюється вивчення та 

складання експертних висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам 

Закону; 

8. направлення проектів рішень до Державної регуляторної служби України для 

отримання погоджень та пропозицій щодо їх удосконалення; 

9. прийняття регуляторних актів; 

10.  офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів; 

11.  проведення відстеження результативності прийнятих регуляторних актів (базового, 

повторного, періодичного); 

12.  підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторного 

акта. 

 Діяльність Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету була 

направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання, 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 

зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку 

господарської діяльності. Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів 

здійснювалась відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 



господарської діяльності Великодимерської селищної ради та виконкому Великодимерської 

селищної ради на 2019 рік з доповненнями та змінами, затвердженими відповідно до статті 7 

Закону. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно до 

ст.13 Закону оприлюднювався на офіційному веб-сайті Великодимерської селищної ради  у 

розділі «Регуляторні акти» (Додаток 1). При необхідності прийняття регуляторних актів, не 

внесених до плану, протягом року вносилися відповідні зміни до плану, з подальшим 

оприлюдненням цих змін у визначений спосіб. Так, у 2019 році розробниками регуляторних 

актів було заплановано розробити 6 проектів регуляторних актів, з них 2 проекти рішень 

виконавчого комітету і решта – проекти рішень селищної ради. Під час розробки проектів 

регуляторних актів, з метою одержання зауважень та пропозицій, розробником проекту 

готується аналіз регуляторного впливу з дотриманням вимог статті 8 Закону та Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта. Це документ, який містить обґрунтування 

необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналізу впливу, 

який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту 

регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. Для досягнення мети 

регуляторної політики і реалізації її принципів підготовлені проекти регуляторних актів разом 

з відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднювались в газеті «Громада», «Нове 

життя» та на офіційному сайті Великодимерської селищної ради в розділі «Регуляторні акти» 

з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону. Усі зауваження та пропозиції щодо проектів 

регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, які були одержані 

розробником проекту протягом встановленого строку (не менш ніж один місяць з дня 

оприлюднення проекту регуляторного акта) в обов’язковому порядку були розглянуті та 

враховані при прийнятті цих рішень. Одним з основних принципів державної регуляторної 

політики, визначено прозорість та врахування громадської думки. Це означає відкритість для 

фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх 

регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень 

та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, 

їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до 

відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення 

регуляторної діяльності. У 2019 році прийнято 5 регуляторних актів: 

– Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ; 

– Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 

– Про затвердження Положення про порядок списання комунального майна Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади; 

– Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради; – Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції 



виконавчого комітету Великодимерської селищної ради. Проект регуляторного акту «Про 

затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Великодимерської ОТГ», 

не було прийнято у 2019 році, потребує доопрацювання переважно в зв’язку та 

неврегульованістю певних питань стосовно зазначених проектів. 

 Відповідно до сформованого Реєстру діючих регуляторних актів виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради станом на 1 січня 2020 року діє 7 регуляторних актів 

(Додаток 2). Відстеження результативності регуляторних актів є інструментом контролю 

громадськості за дією регуляторного акта. Кваліфікований аналіз результатів відстеження 

дозволяє оперативно та своєчасно корегувати рішення органів місцевого самоврядування для 

досягнення поставленої мети. З метою забезпечення додержання принципів державної 

регуляторної політики, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування проводились базові 

відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Великодимерською селищною 

радою та її виконавчим комітетом. Всі відстеження результативності регуляторних актів 

готувались згідно статті 10 Закону та Методики відстеження результативності регуляторного 

акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 з 

додержанням строків виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта та 

оприлюднені у спосіб, передбачений статтею 13 Закону, а саме на веб-сайті виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради. 

 Згідно плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів за 2019 рік проведено 2 базових відстеження (Додаток 3). 

 Реалізація одного із принципів регуляторної політики – послідовності регуляторних 

процесів на усіх етапах підготовки регуляторних актів, забезпечується плануванням проектів 

регуляторних актів, тому з цією метою Рішенням Великодимерської селищної ради від 

24.10.2019 № 592 ХХVIII VII затверджено «План діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2020 

рік», який опубліковано 31.10.2019 року на веб-сайті Великодимерської селищної ради 

тарішенням виконкому Великодимерської селищної ради від 10.12.2019 № 305 затверджено 

«План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради на 2020 рік» який опубліковано 

17.12.2019 року на веб-сайті Великодимерської селищної ради. 

 В цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності у Великодимерській селищній раді визначає стійку тенденцію по впорядкуванню 

регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази. Також особлива увага 

приділяється недопущенню прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не 

узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, ефективному запровадженню діючих 

регуляторних актів. 

 



Додаток 1 

 

План діяльності 

з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Великодимерської селищної ради та її Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради за 2019 рік 

 

№ з/п Назва проєкту регуляторного акта 
Мета прийняття 

регуляторного акта 

Строк підготовки проекту 

регуляторного акту 

(квартал) 

Найменування 

підрозділу, 

відповідального за 

розробку проєкту 

регуляторного акта,ф    

№ телефону 

1 2 3 4 5 

1. Рішення сесії 

Про заборону продажу у нічний час пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території 

Великодимерської ОТГ 

Зниження рівня споживання 

населенням алкогольних 

напоїв у нічний час, 

зменшення кількості злочинів, 

скоєних у стані алкогольного 

спяніння, захист населення від 

шкідливого впливу шуму в 

нічний час 

1 квартал Відділ економіки, 

інвестицій та 

публічних закупівель 

2. Рішення сесії 

 Про затвердження Положення про порядок 

списання комунального майна 

Великодимерської ОТГ 

 

Встановлення єдиної вимоги 

до порядку списання майна, 

що є комунальною власністю 

громади 

1 квартал  Відділ капітального 

будівництва, житлово-

комунального 

господарства, 

комунальної власності 

та розвитку 

інфраструктури 

виконавчого комітету 



Великодимерської 

селищної ради 

3. Рішення сесії 

Про затвердження Регламенту роботи 

Центру надання адмінстративних послуг 

виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради 

 

Створення умов для надання 

мешканцям громади 

необхідних адміністративних 

послуг в зручний та доступний 

спосіб, подальша розбудова 

відкритості та ефективності 

діяльності Великодимерської 

селищної ради та її 

виконавчого комітету 

1 квартал Керуюча справами 

виконавчого комітету 

Великодимерської 

селищної ради 

4. Рішення сесії 

Про встановлення місцевих податків та 

розмірів їх ставок на території 

Великодимерської ОТГ на 2020 рік 

 

Врегулювання питання 

встановлення ставок та 

порядку сплати місцевих 

податків на територіїї 

громади; забезпечення 

відповідних надходжень до 

бюджету громади 

2 квартал  Управління фінансів 

Великодимерської 

селищної ради 

5 Рішення виконкому Великодимерської 

селищної ради 

Про затвердження Умов конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі 

Великодимерської ОТГ 

Забезпечееня перевезення 

пасажирів Великодимерської 

ОТГ на приміських 

автобусних маршрутах 

загалаьного користування, що 

не виходять за межі ОТГ 

3 квартал Відділ економіки, 

інвестицій та 

публічних закупівель 

6 Рішення виконкому Великодимерської 

селищної ради 

Створення єдиної цілісної 

впорядкованої та прозорої 

системи в галузі розміщення 

3 квартал Відділ земельних 

ресурсів та екології 



Про затвердження правил розміщення 

зовнішньої реклами на території 

Великодимерської ОТГ 

зовнішньої реклами у 

Великодимерській ОТГ 

 

 

            Секретар ради                                                                                 Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Реєстр діючих регуляторних актів  

Великодимерської селищної ради та Виконавчого комітету  

 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Дата та номер 

прийняття 
Розробник регуляторного акта 

1 2 3 5 

1 Про затвердження Правил благоустрою території 

Великодимерської ОТГ 

№ 212 X-VII  

26.06.2018 р.  

Відділ капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури 

виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради 

2 Про затвердження Положення про порядок передачі в 

оренду комунального майна, що є власністю 

Великодимерської обєднаної територіальної громади 

№ 420 XXI – VІ 

21.02.2019 р. 

Відділ капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури 

виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради 

3 Про затвердження Положення про порядок списання 

комунального майна Великодимерської ОТГ 

№ 567 XXVII-VII 

12.04.2019 р. 

Відділ капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури 

виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради 

4. Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Великодимерської 

ОТГ 

№ 149 

18.06.2019р. 

Відділ економіки, інвестицій та публічних 

закупівель виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 



5. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок 

на території Великодимерської ОТГ на 2020 рік 

№ 499 XXV-VII 

20.06.2019р. 

Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради 

6. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адмінстративних послуг виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

 

№ 501 XXV-VII 

20.06.2019р. 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

7. Про заборону продажу у нічний час пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території Великодимерської 

ОТГ 

№ 500 XXV-VII 

20.06.2019р. 

Відділ економіки, інвестицій та публічних 

закупівель виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

 

 

            Секретар ради                                                                                 Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3  

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів за 2019 

Великодимерської селищної ради 

 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Дата та номер  

прийняття 

Вид відстеження Строк виконання  

заходів 

Висновок за 

результатом проведення 

заходів з відстеження 

результативності 

1 2 3 4 5 6 

1. Про затвердження Правил 

благоустрою території 

Великодимерської ОТГ 

№ 212 X-VII 26.06.2018 Базове відстеження 28.05.2019 року  Дозволило 

удосконалити та 

посилити контроль у 

сфері благоустрою. 

2. Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду 

комунального майна, що є 

власністю Великодимерської 

обєднаної територіальної громади 

№ 420 XXI-VІ 

21.02.2019 р. 

Базове відстеження 

буде проведено до 

21.02.2020 року 

Базове відстеження 

буде проведено до 

21.02.2020 року 

- 

3. Про затвердження Положення про 

порядок списання комунального 

майна Великодимерської ОТГ 

№ 567 XXVII-VII 

12.04.2019 р. 

Базове відстеження 

буде проведено до 

12.04.2020 року 

Базове відстеження 

буде проведено до 

12.04.2020 року 

- 

4. Про затвердження Умов конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не 

№ 149 18.06.2019р. Базове відстеження 

буде проведено до 

18.06.2020 року 

Базове відстеження 

буде проведено до 

18.06.2020 року 

- 



виходять за межі Великодимерської 

ОТГ 

5. Про встановлення місцевих 

податків та розмірів їх ставок на 

території Великодимерської ОТГ на 

2020 рік 

№ 499 XXV-VII 

20.06.2019р. 

Базове відстеження З 03.06.2019 року по 

10.06.2019 року 

Забезпечило 

поповнення дохідної 

частини селищного 

бюджету для 

забезпечення реалізації 

програм соціально-

економічного нрозвитку 

громади та збільшення 

суспільних благ у 

громаді 

6. Про затвердження Регламенту 

роботи Центру надання 

адмінстративних послуг 

виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

№  501 XXV-VII 

20.06.2019р. 

Базове відстеження 

буде проведено до 

20.06.2020 року 

Базове відстеження 

буде проведено до 

20.06.2020 року 

- 

7. Про заборону продажу у нічний час 

пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на 

території Великодимерської ОТГ 

№ 500 XXV-VII 

20.06.2019р. 

Базове відстеження 

буде проведено до 

20.06.2020 року 

Базове відстеження 

буде проведено до 

20.06.2020 року 

- 

 

 

            Секретар ради                                                                                 Антоніна СИДОРЕНКО 

 



 

 

 

 


