УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання

двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ
Від 20.12.2018 року

м.Яремче

№ 416-26/2018

Звіт про здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами Яремчанської міської ради у 2018 році

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.9 ч.1 ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Яремчанської міської ради у 2018 році взяти до відома (додається).
2. Відділу економічного розвитку міськвиконкому (О.Малецькій) опублікувати
дане рішення в РЧ «Яремчанський вісник» та оприлюднити на офіційному вебсайті Яремчанської міської ради протягом 10 днів після його прийняття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови Тараса Клим’юка та постійну депутатську комісію міської ради з питань
економіки, фінансів, бюджету, туризму та інвестицій (А.Андрухович).

Міський голова

Василь Онутчак

Додаток
до рішення міської ради
від 20.12.2018 року № 416-26/2018
Звіт
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами Яремчанської міської ради у 2018 році
Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році міською радою та її
виконавчими органами здійснювалась у відповідності до завдань, визначених
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» (далі - Закон), Постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу
та відстеження результативності регуляторного акту».
Керуючись ст. 31 Закону та регламентом міської ради, питання реалізації
державної регуляторної політики покладено на постійну депутатську комісію з
питань економіки, фінансів, бюджету, туризму та інвестицій (голова комісії –
А.Андрухович). Для забезпечення дії принципів здійснення регуляторної політики
відділом економічного розвитку виконавчого комітету Яремчанської міської ради
здійснюється координація діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері
господарської діяльності у місті Яремче. Це, в свою чергу, передбачає
забезпечення повноти та якості виконання структурними підрозділами міської
ради, її виконавчого комітету вимог чинного регуляторного законодавства, а
також здійснення моніторингу, перегляду та аналізу дії регуляторних актів
спільно з їх розробниками.
З метою перегляду регуляторних актів щодо відповідності їх положень
принципам державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про
прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими
особами місцевого самоврядування» розпорядженням міського голови від
31.10.2018 року № 221-р «Про створення робочої комісії з питань прискореного
перегляду регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування»
створено робочу комісію, яка працювала над переглядом регуляторних актів
прийнятих в період 2002-2017 рр. Робочою комісією здійснено аналіз кожного
регуляторного акта та підготовлено висновки щодо відповідності цих
регуляторних актів принципам державної політики. За результатами роботи
комісією сформовано три переліки регуляторних актів відповідно до
вищезгаданого закону: 17- регуляторних актів, що відповідають принципам
державної регуляторної політики (перелік №1);
5-регуляторних актів, не
відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують
внесення до них змін (перелік №2). У третьому переліку визначено шість
регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної
політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або
скасування:
- рішення Яремчанської міської ради від 11.07.2002 року № 34-2/2002 «Про
затвердження правил торгівлі на ринках»;

- рішення Яремчанської міської ради від 30.06.2011 року № 104-5/2011 «Про
затвердження «Положення про порядок декларування провадження господарської
діяльності або видів господарської діяльності»;
- рішення Яремчанської міської ради від 29.03.2012 року № 186-10/2012 «Про
затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів для населення в
м.Яремче»;
- рішення Яремчанської міської ради від 26.09.2013 року № 363-20/2013 «Про
заборону продажу енергетичних напоїв на території міської ради дітям віком до
18 років»
- рішення Яремчанської міської ради від 02.04.2015 року № 550-31/2015 «Про
тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування»;
- рішення Яремчанської міської ради від 02.04.2015 року № 565-31/2015
«Про затвердження у новій редакції «Положення про категоризацію туристичних
послуг в частині засобів розміщення на території Яремчанської міської ради».
Відділом економічного розвитку міськвиконкому проводиться постійне
оновлення реєстру чинних регуляторних актів. Станом на 10.12.2018 року реєстр
регуляторних актів відділів і управлінь виконавчого комітету Яремчанської
міської ради складає 22 нормативно-правових акти (додаток додається).
Протягом 2018 року відділом економічного розвитку міськвиконкому
своєчасно та у повному обсязі забезпечено дотримання процедури прийняття і
відстеження результативності поточних регуляторних актів. З метою
забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності
робота проводилась у таких напрямках:
- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
- оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, які
супроводжують процес здійснення регуляторної діяльності;
- публічне обговорення проектів регуляторних актів;
- затвердження регуляторних актів;
- проведення відстеження результативності регуляторних актів;
- ведення реєстру регуляторних актів.
Для забезпечення відкритості регуляторного процесу затверджено План
діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік (розпорядження міського голови від 23.11.2017 року № 236-р, а
також доповненнями до плану від 11.05.2018 року № 98-р та 06.06.2018 року
№118-р.
План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2018 рік та доповнення
до нього були оприлюднені в регіональному часописі «Яремчанський вісник» та
на офіційному веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика».
Протягом звітного періоду на виконання вимог Податкового кодексу
України міською радою прийнято:
- рішення міської ради від 20.06.2018р. № 354-22/2018 «Про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку на території м. Яремче»;
- рішення міської ради від 20.06.2018р. № 355-22/2018 «Про затвердження в новій
редакції Положення про порядок обчислення і сплати збору за місця паркування
транспортних засобів»;

- рішення міської ради від 20.06.2018р. №356-22/2018 «Про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
території міста Яремче».
Відповідно до затвердженого плану - графіку здійснення заходів з
відстеження результативності регуляторних актів протягом 2018 року проведено
чотири базових, одне повторне та дев’ять періодичних відстежень
результативності регуляторних актів, які оприлюднено в регіональному часописі
«Яремчанський вісник» і офіційному веб-сайті міської ради в розділі
«Регуляторна політика».
Для забезпечення відкритості регуляторного процесу розпорядженням
міського голови від 10.12.2018 року № 251-р затверджено План діяльності
виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2019 рік, який оприлюднено в регіональному часописі «Яремчанський вісник»
та на сайті міської ради.
План – графік відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік
передбачає проведення 1 - базове, 7- повторних, 3 - періодичних відстежень
регуляторних актів Яремчанської міської ради.
Підсумки регуляторної діяльності виконавчих органів Яремчанської міської
ради в 2018 році свідчать про збереження в місті практики проведення відкритих і
прозорих процедур при реалізації основних принципів державної регуляторної
політики, забезпечення безумовного дотримання норм чинного регуляторного
законодавства.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Додаток до звіту
Перелік чинних регуляторних актів на території
Яремчанської міської ради станом на 15.12.2018 року
№
п/
п

Назва розпорядження
(рішення, наказу)

Число, місяць,
рік №

1

Рішення міської ради
«Про правила розміщення зовнішньої
реклами на території міської ради»

від 20.05.2004
№ 203-4/2004

Внесення змін і
доповнень,
скасування

Відстеження регуляторних актів
базове

Внесено зміни і
доповнення, рішення
міської ради:
-від 15.08.2006
№ 35-3/2006
-від 18.03.2010
№ 417-30/2010
- від 30.06.2011
№106-5/2011

повторне

24.06.2006

періодичне

29.06.2009
26.06.2012
19.10.2015
Вересень 2018

Нова редакція
у 2019 році
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рішення міської ради
«Про затвердження Положення про
порядок встановлення суб’єктам
підприємницької діяльності режиму
роботи закладів торговельного та
побутового обслуговування населення на
території міської ради м. Яремче»
Рішення міської ради
«Про затвердження Правил збирання,
зберігання, перевезення, утилізації,
оброблення та захоронення відходів, в
тому числі використаних
пластмасових ПЕТ пляшок, як
вторинної сировини на території
Яремчанської міської ради»
Рішення міської ради
«Про затвердження Положень „Про
порядок проведення земельних
конкурсів з продажу земельних
ділянок, що знаходяться на території
міста Яремче» та «Про порядок
продажу земельних ділянок у формі
аукціону, що знаходяться на території
міста Яремче»
Рішення міської ради
«Про затвердження Положення про
відшкодування громадянами,
юридичними та фізичними особами
збитків нанесених майну власності
територіальної громади міста Яремче під
час будівництва об’єктів та прокладення
комунальних мереж».
Рішення виконкому
«Про затвердження Регламенту
проведення конкурсів на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом на
міських автобусних маршрутах загального
користування»
Рішення міської ради
«Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності»
Рішення міської ради
«Про затвердження ставок єдиного
податку по місту Яремче для суб’єктів
підприємницької діяльності-фізичних
осіб»
Рішення міської ради
« Про затвердження Положення про
порядок розміщення тимчасових споруд
для здійснення підприємницької
діяльності на території м.Яремче»
Рішення міської ради
«Про затвердження Положення про
здійснення кінних екскурсій на території
Яремчанської міської ради»

від 05.08.2004
№213-4/2004

від 26.05.2005

-

11.08.2004

06.03.2006

30.03.2009
21.03.2012
15.10.2015
12.09.2018

-

30.05.2005

28.09.2006

21.10.2009
26.10.2012
23.07.2015
07.09.2018

Внесено зміни до
рішення міської ради:
- від 14.08.2008
№ 262-18/2008

20.06.2007

30.06.2008

28.07.2011
27.08.2014
10.10.2017

№ 299-4/2005

від 24.05.2007
№ 117-8/2007

Вересень 2020

від 27.03.2008

-

14.03.2008

29.04.2009

27.04.2012
23.07.2015
10.09.2018

Підлягає
впорядкуванню

20.05.2009

28.03.2011

24.04.2014
16.06.2017

№ 206-15/2008

від 28.04.2009
№27

Травень 2020

від 30.12.2011р.

-

26.01.2012

25.01.2013

Лютий 2019

№165-8/2011

від 30.12.2011р.
№149-8/2011

від 29.03.2012р.

Внесено зміни до
рішення міської ради:
- 27.04.2017
№207-13/2017

27.01.2012
26.02.2018

25.01.2013
26.01.2019

22.03.2016

-

24.04.2012

26.03.2014

12.12.2017
Лютий 2020

№189-10/2012

від 29.03.2012р.

28.03.2016

Внести зміни
у 2019 році

12.04.2012

12.03.2013

22.06.2016
Січень 2019

№180-10/2012

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Рішення міської ради
«Про затвердження Положення про
пайову участь замовників будівництва у
створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури міста»
Рішення міської ради
«Про визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб»
Рішення міської ради
«Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової
оцінки земель м.Яремче ІваноФранківської області»
Рішення міської ради
«Про затвердження Положення «Про
проведення конкурсів на укладення
договору оренди комунального майна
територіальної громади міста Яремче»
Рішення міської ради
«Про затвердження Положень «Про
оренду земельних ділянок, що знаходяться
на території міста Яремче» та «Про
ставки, порядок їх визначення та сплати
орендної плати за землі, що знаходяться
на території міста Яремча»
Рішення міської ради
«Про затвердження в новій радекції
Положення про порядок обчислення та
сплати транспортного податку»
Рішення міської ради
«Про затвердження в новій редакції
Положення про порядок обчислення і
сплати туристичного збору»
Рішення міської ради
«Про затвердження в новій редакції
«Положення
про оренду майна комунальної власності
територіальної громади міста Яремче»
Рішення міської ради
«Про затвердження в новій редакції
«Методики
розрахунку орендної плати за майно
комунальної
власності територіальної громади міста
Яремче»
Рішення міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на території м.
Яремче»
Рішення міської ради
«Положення про порядок обчислення і
сплати збору за місця паркування
транспортних засобів»

Внесено зміни до
рішення міської ради:
- 14.09.2017
№ 256-16/2017

11.12. 2017

Вересень 2019

26.02.2018

Січень 2019

№289-16/2013

Внесено зміни до
рішення міської ради:
- 27.04.2017
№ 207-13/2017

від 30.05.2013р.

31.01.2014

22.04.2015

26.02.2018

-

01.08.2007

27.02.2009

12.03.2012
20.08.2015
06.09.2018

25.03.2016

Лютий 2019

від 16.08.2012р.
№225-13/2012

від 21.03.2013р.

№330-17/2013
від 30.05.2013р.
№ 321-17/2013

-

від 13.11.2014р.
№ 517-28/2014

Внести зміни
у 2019 році

від 15.01.2016 р.

22.12.2014

Внесено зміни
від 27.04.2017року
№ 207-13/2017

17.05.2017

Січень 2019

-

17.03.2017

Березень 2019

№ 55-3/2016

від 15.01.2016 р.
№ 59-3/2016
від 30.11.2017р.
№ 275-18/2017

-

03.05.2018

Квітень 2019

від 30.11.2017р.
№ 275-18/2017

-

03.05.2018

Квітень 2019

від 20.06.2018р.
№ 354-22/2018

Нова редакція
у І півр.2019
року

від 20.06.2018р.
№ 355-22/2018

Місцеві
податки

від 20.06.2018р.

Нова редакція
у І півр.2019
року

Квітень
2019

22
Рішення міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території міста Яремче»

Секретар міської ради

№ 356-22/2018

Володимир Губарчук

