ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
22.02.2018

№ 7/42-1929
м. Лиман

Про звіт міського голови
щодо
здійснення
державної
регуляторної
політики
Лиманської
міської
ради
та
її
виконавчого комітету за
2017 рік

Заслухавши звіт міського голови Цимідана П.Ф. щодо здійснення державної
регуляторної політики Лиманської міської ради та її виконавчого комітету за 2017 рік,
відповідно до ст. 38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-ІV, керуючись п.7 ст. 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
Лиманської міської ради та її виконавчого комітету за 2017 рік прийняти до відома
(додається).
2. Доручити головному редактору міськрайонної газети “Зоря” (Пасічник)
опублікувати в міськрайонній газеті “Зоря” звіт міського голови щодо здійснення
державної регуляторної політики за 2017 рік.

Міський голова

П.Ф. Цимідан

Додаток
до рішення міської ради
22.02.2018 № 7/42-1931
Звіт
міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики Лиманської міської
ради та її виконавчого комітету за 2017 рік
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - напрям державної
політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а
також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами
державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність
суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що
здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами
України.
Регуляторна діяльність - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття,
відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється
регуляторними
органами, фізичними та юридичними особами,
їх об'єднаннями,
територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що
встановлені
Конституцією України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері
господарської
діяльності»
та
іншими
нормативно-правовими актами.
Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:
- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до
здійснення відстежень результативності регуляторних актів;
- підготовку аналізу регуляторного впливу;
- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за
участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
- відстеження результативності регуляторних актів;
- перегляд регуляторних актів;
- систематизацію регуляторних актів;
- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не
узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
- викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним
для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього
регуляторного акта;
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.
Протягом 2017 року міською радою та її виконавчим комітетом вживалися заходи по
виконанню Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.
16 листопада 2016 року прийнято рішення виконавчого комітету міської ради №383
«Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»
17 листопада 2016 року прийнято рішення Лиманської міської ради №7/19-873
«Про затвердження плану діяльності Лиманської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2017 рік».
Прийняті плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднені на
офіційному сайті Лиманської міської ради http://krliman.gov.ua.
18 січня 2017 року прийнято рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради
№ 12 «Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від
16.11.2016 року № 383 “Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Лиманської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”.
15 лютого 2017 року прийнято рішення виконавчого комітету Лиманської міської

ради №41 «Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від
16.11.2016 року № 383 “Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Лиманської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”.
Кількість діючих регуляторних актів станом на 01.01.2017 року складала 20, в тому
числі: рішень виконавчого комітету міської ради - 4, рішень міської ради - 16.
На підставі роз’яснення Державної регуляторної служби України №637/0/20-17 від
03.02.2017 р. прийняте рішення виконавчого комітету міської ради від 15.02.2017 року №39
«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом
на міському маршруті», п. 3 якого скасоване рішення виконавчого комітету міської ради від
27.08.2014 року №214 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу
автомобільним транспортом на міському маршруті» і виключено з реєстру регуляторних
актів виконавчого комітету Лиманської міської ради, як таке що не містить норм
регуляторного характеру.
Таким чином, кількість діючих регуляторних актів станом на 01.01.2018 року складає
19, в тому числі: рішень виконавчого комітету міської ради - 3, рішень міської ради - 16.

Протягом 2017 року міською радою внесені зміни у 2 регуляторних акта:
1.

рішення міської ради від 16.02.2017 №7/24-1069 «Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 17.06.2015 №6/42-3404 “Про затвердження Положення та
встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності на
території Краснолиманської міської ради” з внесеними до нього змінами»;

2.

рішення міської ради від 16.02.2017 №7/24-1049 «Про внесення змін до рішення міської
ради від 17.06.2015 № 6/42-3401 «Про затвердження Положення та встановлення ставок
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Лиманської
міської ради»

Протягом року проводилась робота по підготовці Звітів з відстеження
результативності регуляторних актів та їх оприлюднення:
- в жовтні 2017 року звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного
акту рішення міської ради від 17.06.2015 №6/42-3404 «Про затвердження Положення та
встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності на території
Краснолиманської міської ради» з доповненнями та змінами;
- в листопаді
2017 року звіт про періодичне відстеження результативності
регуляторного акту рішення міської ради від 17.06.2015 № 6/42-3401 «Про затвердження
Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Лиманської міської ради» зі змінами.

Реєстр регуляторних актів
виконавчого комітету Лиманської міської ради станом на 01.01.2018 р.
№
Дата
Назва регуляторного акта
Номер
з/п
прийняття
1
Про затвердження Правил приймання стічних вод від 21.12.2011
№ 494
споживачів у каналізаційну мережу м. Красний Лиман
Донецької області
2
Про затвердження Положення про порядок проведення 21.11.2012
№ 440
конкурсу з надання житлово-комунальних послуг на території
міста Красний Лиман
3. Про затвердження Порядку поховання, функціонування та 16.07.2014
№ 197
утримання кладовищ у місті Красний Лиман

Реєстр регуляторних актів
Лиманської міської ради станом на 01.01.2018 р.
№
Дата
Назва регуляторного акта
з/п
прийняття
1. Про затвердження ставок орендної плати за землю на 08.04.2011
території Краснолиманської міської ради
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2011 30.03.2012
року № 6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за
землю на території Краснолиманської міської ради”
Про внесення змін до рішення Краснолиманської міської 13.07.2012
ради від 08.04.2011 року № 6/5-214 “Про затвердження ставок
орендної плати за землю на території Краснолиманської
міської ради”
Про доповнення рішення Краснолиманської міської ради від 17.05.2013
08.04.2011 року № 6/5-214 “Про затвердження ставок
орендної плати за землю на території Краснолиманської
міської ради”
Про
внесення
змін
та
доповнень
до
рішення 18.12.2014
Краснолиманської міської ради від 08.04.2011р. №6/5-214
«Про затвердження ставок орендної плати за землю на
території Краснолиманської міської ради» з внесеними
змінами рішенням Краснолиманської міської ради № 6/141262 від 30.03.2012
2
Про туристичний збір
24.02.2011
Про внесення доповнень до рішення міської ради від 17.05.2013
24.02.2011 року № 6/4-134 “Про туристичний збір”
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2011 10.10.2013
року № 6/4-134 “Про туристичний збір”
Про внесення змін і доповнення до рішення міської ради від 30.01.2015
24.02.2011 року “Про туристичний збір”
Про дію рішень міської, сільських та селищних рад про 21.04.2016
туристичний збір та переліку податкових агентів з
справляння туристичного збору
3
Про збір за місця для паркування транспортних засобів
24.02.2011
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2011 30.01.2015
року № 6/4-135 “Про збір за місця для паркування
транспортних засобів”
4
Про затвердження технічної документації з нормативно 23.12.2011
грошової оцінки земель населених пунктів с. Брусівка, с.
Ставки, с. Старий Караван, с. Щурове, міста Красний Лиман
5
Про затвердження технічної документації з нормативно 23.12.2011
грошової оцінки земель населеного пункту м. Красний Лиман
6
Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд 17.05.2012
для провадження підприємницької діяльності на території
Краснолиманської міської ради та договору строкового
особистого сервітуту
7
Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури 17.05.2012
міста Красний Лиман
8
Про визначення мінімальної вартості місячної орендної плати 27.12.2012
1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
9
Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на 13.12.2013
території Краснолиманської міської ради
10 Про затвердження Положення про порядок конкурсного 30.01.2014
відбору підприємств для визначення виконавців послуг з
утримання об’єктів благоустрою м. Красний Лиман
11 Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду 30.04.2014

Номер
№ 6/5-214
№ 6/14-1262

№ 6/16-1529

№ 6/23-2263

№ 6/35-3155

№ 6/4-134
№ 6/23-2262
№ 6/25-2496
№6/38-3276
№7/9-315

№ 6/4-135
№6/38-3275

№ 6/11-923

№ 6/11-924
№ 6/15-1401

№ 6/15-1402
№ 6/20-1985
№ 6/27-2729
№ 6/29-2827

№ 6/32-2921

майна комунальної власності в новій редакції
12 Про затвердження Положення про оренду майна комунальної 30.04.2014 №6/32-2920
власності територіальної громади міста Красний Лиман в
новій редакції
13 Про затвердження Положення та встановлення
ставок 17.06.2015 № 6/42-3401
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Краснолиманської міської ради”
Про внесення змін до рішення від 17.06.2015 № 6/42-3401 26.02.2016 №7/7-183
«Про затвердження Положення та встановлення ставок
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Краснолиманської міської ради» та визнання
такими, що втратили чинність, деяких рішень сільських та
селищних рад
Про внесення змін до рішення міської ради від 17.06.2015 № 16.02.2017 №7/24-1049
6/42-3401 «Про затвердження Положення та встановлення
ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Лиманської міської ради»
14 Про затвердження Положення та встановлення ставок 17.06.2015 №6/42-3404
єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності на
території Краснолиманської міської ради
Про внесення змін до рішення міської ради від 17.06.2015 26.02.2016 №7/7-186
року № 6/42-3404 “Про затвердження Положення та
встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів
підприємницької діяльності на території Краснолиманської
міської ради” та визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень сільських та селищних рад
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 16.02.2017 №7/24-1069
17.06.2015 №6/42-3404 “Про затвердження Положення та
встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів
підприємницької діяльності на території Краснолиманської
міської ради” з внесеними до нього змінами
15 Про
затвердження Положення та встановлення ставок 01.10.2015 №6/46-3552
земельного податку на території Краснолиманської міської
ради
Про дію рішення міської, сільських, селищних рад про 26.02.2016 №7/7-215
затвердження Положення та встановлення ставок земельного
податку
16 Про затвердження Порядку демонтажу, обліку та зберіганню 01.10.2015 №6/46-3549
спеціальних конструкцій, встановлених в місцях, що
знаходяться в комунальній власності Краснолиманської
міської ради
До обговорення проектів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету у
2017 році залучалися всі бажаючі, оскільки регуляторна процедура є офіційною і відкритою.
Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності” відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету
міської ради підготовлено та прийнято рішення міської ради від 16.11.2017 №7/37-1690 «Про
затвердження плану діяльності Лиманської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік».
Пропозиції від відділів виконавчого комітету та управлінь міської ради щодо
включення проектів рішень до плану регуляторної діяльності виконавчого комітету
Лиманської міської ради на 2018 рік не надходили.

Міський голова

П.Ф. Цимідан

