УКРАЇНА
КАМ’ЯНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 31 січня 2020 року № 1764- XХХVІІІ-VII
с. Кам’яниця
Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення
Кам'яницькою сільською радою державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності за 2019 рік
Заслухавши звіт сільського голови Коваль-Мазюти Марії Юріївни про
здійснення державної регуляторної політики Кам'яницькою сільської радою
за 2019 рік, відповідно до ст.38 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Кам'яницької
сільської ради, вирішила:
1. Затвердити звіт сільського голови про здійснення державної
регуляторної політики в Кам'яницькій сільській раді за 2019 рік згідно
додатка.
2. Доручити керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету
забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти керуючу справами
(секретаря) виконавчого комітету та на постійну комісію з питань регламенту
та депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, законності,
правопорядку, взаємодії із засобами масової інформації.
Сільський голова

М.Ю. Коваль-Мазюта

Додаток
до рішення №1764-XХХVІІІ-VII
38 сесії 7 скликання
Кам’яницької сільської ради
від 31 січня 2020 року
«Про затвердження звіту сільського голови
щодо здійснення Кам'яницькою сільською
радою державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності за 2019 рік»

Звіт
Кам'яницького сільського голови про здійснення державної
регуляторної політики на території сільської ради за 2019 рік
Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ( далі –Закон), сільська
рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про здійснення державної
регуляторної політики.
На виконання основних засад державної регуляторної політики,
передбачених Законом , регуляторна діяльність сільської ради у сфері
господарської діяльності спрямована на вдосконалення правового регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами
місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів,
зменшення втручання 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 - це діяльність, спрямована на підготовку,
прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка
здійснюється
сільською
радою
в
порядку
та
у
спосіб,
що
встановлені Конституцією України та законодавчими актами.
В сільській раді всі дії виконувались згідно порядку планування,
підготовки, прийняття, відстеження та перегляду регуляторних актів та
процедур державної регуляторної політики, які виписані в Законі та Регламенті
сільської ради.
Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики в
сільській раді покладені на постійну комісію з питань регламенту та
депутатської етики ,контролю за виконанням рішень ради , законності ,
правопорядку , взаємодії із засобами масової інформації. (далі - відповідальна
постійна комісія ).
Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності проводились з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті
7 Закону щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності
з підготовки сільською радою проектів регуляторних актів на наступний
календарний рік приймається на засіданні сесії сільської ради.
Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а
також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після
їх затвердження
Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2019 рік було передбачено підготовка та прийняття таких регуляторних актів:
Назва проекту
№
п/п

Ціль
регуляторного
акту

1 Про затвердження Положення

Виконком сільської
ради

про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної
оцінки комунального майна
територіальної громади сіл
Кам’яниця та Гута

2 Про затвердження Порядку

періодичне

Виконком сільської
ради

періодичне

Виконком сільської
ради

періодичне

Виконком сільської
ради

періодичне

Виконком сільської
ради

надання та зміни адреси
об’єктам нерухомості на
території Кам'яницької
сільської ради

3 Про затвердження правил з
благоустрою території
населених пунктів
Кам'яницької сільської ради

4 Про Положення про порядок
провадження торговельної
діяльності та надання послуг
на території Кам'яницької
сільської ради

5 Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку
розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку
інфраструктури сіл Кам’яниця
та Гута Кам'яницької сільської
ради
6 Про встановлення ставок та
пільг зі сплати місцевих

Відповідальний за
проведення
відстеження

Виконком сільської
ради

Строк
виконання

податків та зборів на 2019 рік
7 Положення про приватизацію
об’єктів комунальної
власності територіальної
громади сіл Кам’яниця та
Гута

Виконком сільської
ради

При підготовці запланованих проектів регуляторних актів та аналізів їх
регуляторного впливу застосовувала процедура, виписана Законом та
Регламентом сільської ради, а саме проекти та аналізи розглядались на сесії
сільської ради,
оприлюднювались на сайті сільської ради для отримання зауважень та
пропозицій.
Після отримання пропозицій щодо вдосконалення проектів регуляторних
актів та аналізів їх регуляторного впливу, сільська рада розглядала на сесії та
приймала рішення з врахуванням наданих пропозицій та зауважень.
З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх
було прийнято, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами,
в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних
актів.
Всього сільською радою в 2019 році прийнято такі регуляторних акти :
- 27 лютого 2019 року № 1414- XХVІІІ-VII «Про внесення змін у «Порядок
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населених пунктів Кам’яницької сільської
ради»,затвердженого рішенням 19 сесії 6 скликання від 30 серпня 2012 року
№716-XIX-VI;
- 27 березня 2019 року № 1455- XХІХ-VII «Про затвердження «Положення
про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації
комунальної власності територіальних громад сіл Кам'яниця та Гута» ;
- 27 березня 2019 року № 1456- XХІХ-VII «Про затвердження положень
щодо приватизації об’єктів комунальної власності»;
- 07 червня 2019 року № 1516- XХХІ-VII «Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2020 рік»;
- 07 червня 2019 року № 1535- XХХІ-VII «Про встановлення туристичного
збору на території Кам’яницької сільської ради в 2020році»;
-22 грудня 2019 року № 1742- XХХVІІ-VII «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл Кам'яниця та Гута Кам'яницької сільської ради»
Базове відстеження результативності регуляторних актів проводилось до дня
набрання чинності цими регуляторними актами.

Сільська рада планує у 2020 році продовжити роботу із забезпечення
дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної
регуляторної політики

Секретар сесії

О.В.Кирилюк

