
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
сьомої сесії  восьмого скликання 

 
 

24 лютого 2021 року № 116 

 

 

Про звіт міського голови про  

здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською 

радою та її виконавчим комітетом за 

2020 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

політики у сфері господарської діяльності“, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2020 році взяти до 

відома (додається). 

2. Начальнику управління економіки та агропромислового розвитку 

виконкому міської ради Солдатовій І.В. забезпечити оприлюднення рішення в 

5-денний термін з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності 

(Тристан О.В). 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 



Додаток 

до рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

24 лютого 2021 року № 116 

 

Звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики Пирятинською міською радою та 

її виконавчим комітетом за 2020 рік 

 

На виконання вимог пункту 9 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“ на розгляд сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання пропонується звіт про здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за                

2020 рік. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

регуляторної політики підготовка, прийняття, відстеження результативності  

регуляторних актів в 2020 році здійснювалось у порядку та у спосіб  

встановлені:  

Законом України від 11.09.2003 року № 1160-ІV „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“; 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 

„Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності  регуляторного акта“; 

указами Президента України, іншими нормативними актами, що 

регулюють взаємовідносини у сфері господарських і адміністративних 

відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання;  

планом діяльності Пирятинської міської ради з підготовки регуляторних 

актів на 2020 рік, затвердженим рішенням шістдесят другої сесії  Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року № 448.  

Крім цього, до вказаного Плану на 2020 рік рішеннями сесій було внесено 

зміни: 

рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 25 лютого 2020 року № 107;  

рішення шістдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 20 січня 2020 року № 3;  

рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання (друге пленарне засідання) від 09 квітня 2020 року № 195. 

Для забезпечення виконання регуляторної діяльності, міською радою та 

її виконавчими органами, було напрацьовано відповідну послідовність та 

єдиний підхід до процедурних дій, а саме: 

1) розробку планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; 

2) підготовку проєктів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного  

впливу; 

3) опублікування повідомлень про оприлюднення проєктів регуляторних 



актів та безпосередньо проєктів разом з аналізом їх регуляторного впливу в 

газеті „Пирятинські вісті“; 

4) роботу із зацікавленими суб’єктами у сфері господарської діяльності 

(отримання зауважень і пропозицій тощо); 

5) прийняття відповідальною комісією міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

(Йощенко В.М.) висновків про відповідність підготовлених проєктів 

регуляторних актів вимогам Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“; 

6) направлення підготовлених проєктів регуляторних актів, аналізу їх 

регуляторного впливу, висновків комісій міської ради про відповідність 

підготовлених проєктів регуляторних актів вимогам чинного законодавства,  

інформації про офіційне оприлюднення проєктів регуляторних актів в засобах 

масової інформації до Державної регуляторної служби України для отримання 

зауважень та пропозицій щодо їх удосконалення  відповідно до принципів 

державної регуляторної політики; 

7) ухвалення регуляторних актів на засіданнях сесій міської  ради; 

8) офіційне оприлюднення ухвалених регуляторних актів на офіційному 

вебсайті Пирятинської міської ради; 

9) проведення відстежень результативності ухвалених регуляторних актів 

(базового, повторного); 

10) підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності 

дії регуляторного акта. 

Всього до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

було включено 8 проєктів регуляторних актів.  

Після проходження розробником регуляторних актів визначеної 

процедури їх погодження в Державній регуляторній службі України та 

отримання рекомендаційних висновків та пропозицій 3 (три) проєкти рішень 

міської ради були визнані як не регуляторні акти і як такі, що не потребують 

регуляторного впливу, а саме: 

„Про транспортний податок “; 

„Про орендну плату за землю на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“; 

„Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“. 

Відповідно до вимог чинного законодавства та діючого плану діяльності 

Пирятинської міської ради, 26 червня 2020 року, на першому пленарному 

засіданні сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання було 

прийнято: 

5 (п’ять) регуляторних актів (рішень): 

№ 268 „Про місцеві податки та збори“; 

№ 270 „Про ставки  земельного податку“; 

№ 272 „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“; 

№ 273 „Про єдиний податок“; 



№ 274 „Про туристичний збір“ 

та 3 (три) рішення Пирятинської міської ради, як не є регуляторними 

актами: 

№ 269 „Про транспортний податок“; 

№ 271 „Про орендну плату за землю на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“; 

№ 275 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської 

міської ради“. 

Регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи  

дублюють діючі регуляторні акти, не приймалося. 

Окрім цього, відповідно до вимог Державної регуляторної політики було 

прийнято рішення другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 

від 11 грудня 2020 року № 16 „Про затвердження плану діяльності 

Пирятинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на                

2021 рік“ із зазначенням проєктів рішень, які будуть розроблені у 2021 році. 

Відповідно до вимог статті 10 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ розробником  проєктів 

регуляторних актів (виконавчим комітетом Пирятинської міської ради) у             

2020 році було проведено 13 відстежень їх результативності (із них: 6 базові та 

7 повторні), що відображалося у відповідних звітах. 

Враховуючи вище викладене можна зазначити, що в цілому стан 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  

Пирятинській міській територіальній громаді визначає стійку тенденцію до 

впорядкування регуляторних процесів згідно з нормами та вимогами Закону, а 

впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволяє врахувати 

інтереси влади та господарюючих суб’єктів. 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 


