
 

 

 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят першої позачергової сесії восьмого скликання 

  

 

05.01.2023    м. Березань № 3 

 

 

Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Березанської міської ради у 2022 році 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 38 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“, Регламенту Березанської міської 

ради VIIІ скликання, затвердженого рішенням Березанської міської ради від 

19.11.2020 № 14-02-VIIІ, заслухавши звіт міського голови щодо здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими органами Березанської міської 

ради у 2022 році, Березанська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Березанської міської ради у 2022 році взяти до відома 

(додається).  

2. Відділу економіки, комунальної власності та енергоменеджменту 

виконавчого комітету Березанської міської ради (Іващенко Н.С.) оприлюднити 

звіт у газеті „Березанська громада“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі та захисту прав 

споживачів (Тимченко С.Г.) та на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рябоконя О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення п’ятдесят першої 

позачергової сесії Березанської 

міської ради восьмого скликання 

05.01.2023 № 3 

 

Звіт  

міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Березанської міської ради у 2022 році 

 

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась впродовж 2022 

року відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“ (далі – Закон), Регламенту 

Березанської міської ради та рекомендацій державного уповноваженого органу 

з питань державної регуляторної політики. 

Протягом звітного періоду виконавчими органами міської ради увага 

зосереджувалася на обов’язковості визначення оцінки альтернативних способів 

досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не 

передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин. 

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у 

Березанській міській раді здійснює постійна комісія з питань бюджету та 

фінансів, соціально – економічного розвитку, підприємництва, регуляторної 

політики, торгівлі, захисту прав споживачів-відповідальна постійна комісія. 

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики 

міським головою покладено на відділ економіки, комунальної власності та 

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради.  

Підготовка проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу 

розробниками регуляторних актів проводиться з дотриманням вимог статей 7, 

8, 9, 10,13 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004               

№ 308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта“, Регламенту Березанської міської ради. 

Відповідно до вимог статті 7 Закону Плани діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2022 рік (далі – 

Плани) були затверджені рішенням Березанської міської ради від 25.11.2021   

№ 338-29-VIIІ та рішенням виконавчого комітету Березанської міської ради від 

12.11.2021 № 198. Плани оприлюднювались на виконання вимог статті 13 

Закону у газеті „Березанська громада“ та на офіційному сайті Березанської 

міської ради в Інформаційній мережі Інтернет http: berezan-rada.gov.ua. 

У 2022 році нові регуляторні акти не приймалися. Протягом 2022 року в 

зв’язку із змінами у законодавстві визнано таким, що втратило чинність 

рішення Березанської міської ради від 06.12.2013 № 360-32-VI „Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Березань“. 
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Таким чином, станом на кінець 2022 року налічується 6 діючих 

регуляторних актів, з них 5 рішень міської ради та 1 рішення виконавчого 

комітету. Реєстр регуляторних актів Березанської міської ради та її виконавчого 

комітету постійно розміщуються на офіційному вебсайті Березанської міської 

ради (http:// berezan-rada.gov.ua) в підрозділі „Відомості про здійснення 

регуляторної діяльності“ розділу „Регуляторна політика“. На сьогодні, у зв’язку 

з дією воєнного стану на території України, розділ „Регуляторна політика“ 

заблоковано.  

Заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів не 

проводилися відповідно до Закону України від 12.05.2022 № 2259-ІХ „Про 

внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної 

служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану“. 

У 2022 році затверджено Плани діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2023 рік, а саме: рішення Березанської міської ради від 

27.10.2022 № 153 „Про планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності Березанської міської ради 

на 2023 рік“ та рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від 

25.10.2022 № 123 „Про планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності виконавчого комітету 

Березанської міської ради на 2023 рік“. 

У 2023 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на 

підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності, та забезпечити:  

перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність принципам 

державної регуляторної політики; 

недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних 

регуляторних актів; 

підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з 

відстеження результативності регуляторних актів;  

підвищення спроможності розробників регуляторних актів та 

представників бізнесу до використання методики М-тесту; 

інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення 

регуляторних процедур під час обговорення проектів регуляторних актів та на 

етапі відстеження результативності дії. 

 

 

  

Секретар міської  ради                                                              Олег СИВАК 
 


