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Звіт про здійснення державної регуляторної політики Житомирською 

міською радою та її виконавчими органами за 2018 рік 
 

23.04.2019 року на сесії міської ради депутати заслухали звіт про 

виконання Програми економічного і соціального  і культурного розвитку 

міста за 2018 рік, в тому числі і звіт про здійснення державної регуляторної 

політики міською радою та її виконавчими органами за 2018 рік. 

 

Реалізація державної регуляторної політики міською радою та її 

виконавчими органами здійснюється відповідно до норм Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності».  

Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності 

регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих 

органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів. У 2018 році 

заплановано підготовку дев’яти  проектів регуляторних актів: 

1. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі». 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін в 

рішення виконавчого комітету міської  ради  від 21.09.2016  № 887 «Про 

затвердження Порядку визначення обсягів   пайової   участі  власників 

тимчасових   споруд торговельного, побутового,  соціально  -  культурного та 

іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в 

утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира». 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 06.12.2017 № 1121 «Про 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі 

у розвитку інфраструктури м.Житомира». 

4. Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

№61 від 03.03.2011 року «Про встановлення податків та зборів на території 

м.Житомира відповідно до податкового кодексу України». 

5. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 № 1162 «Про 

організацію паркування транспортних засобів на території м. Житомира». 

6. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення 

тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування 

транспортних засобів». 

7. Рішення міської ради «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв 

на території міста Житомира». 

8. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про утворення  комісії з 

визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам та затвердження положення про  комісію». 

9. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про запровадження 

єдиного квитка в місті Житомирі». 
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Затверджений план оприлюднено в газеті та на офіційному сайті 

Житомирської міської ради. 

Упродовж 2018 року розроблено чотири проекти регуляторних актів, а 

саме:  

1. Проект рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 06.12.2017 № 1121 «Про 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі 

у розвитку інфраструктури м.Житомира». 

2. Проект рішення міської ради «Про обмеження реалізації 

алкогольних напоїв на території міста Житомира». 

3. Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

створення комісії з визначення та відшкодування збитків, заподіяних 

Житомирській міській раді». 

4. Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

запровадження єдиного квитка в місті Житомирі». 

До проектів регуляторних актів підготовлені відповідний аналіз 

регуляторного впливу та базове відстеження результативності. 

У зв’язку із змінами в чинному законодавстві інші проекти 

регуляторних актів не розроблялися. 

З метою одержання пропозицій та зауважень від фізичних, юридичних 

осіб та їх об’єднань проекти регуляторних актів разом з відповідними 

аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному сайті 

Житомирської міської ради. 

Для забезпечення відкритості регуляторної діяльності проведено два 

громадських обговорення проектів регуляторних актів  «Про затвердження 

Положення про організацію сезонної, святкової виїзної  торгівлі, надання 

послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Житомир», 

«Про запровадження єдиного квитка в місті Житомирі». 

Протягом 2018 року прийнято три регуляторних акта, а саме:   

1 . Рішення виконавчого комітету міської ради від  21.02.2018  № 158 

«Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової виїзної  

торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території 

м. Житомир».  

2 . Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 228«Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.12.2017 

№ 1121 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури м.Житомира».  

3 . Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 971 

«Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків, заподіяних 

Житомирській міській раді». 

В даний час в місті  діє 24 регуляторних акта. 
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Затвердження двох розроблених проектів регуляторних актів буде 

внесено на розгляд міської ради та міськвиконкому у 2019 році. 

Проведено базове відстеження результативності чотирьох проектів 

регуляторних актів. 

Проведено повторне відстеження результативності двох регуляторних 

актів та періодичне відстеження п’яти  регуляторних актів. 

Повторне відстеження здійснювались щодо таких регуляторних актів: 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 № 1164 

«Про затвердження Архітектурно-художньої  концепції зовнішнього вигляду 

вулиць  і територій міста Житомира»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1162 

«Про організацію забезпечення паркування транспортних засобів на 

території міста Житомира» 

Періодичні відстеження здійснювались щодо таких регуляторних актів: 

-  рішення міської ради від 03.03.2011 № 61 «Про встановлення 

податків та зборів на території м. Житомира відповідно до Податкового 

кодексу України»; 

- рішення виконавчого комітету міської  ради  від  26.05.2011 № 347 

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих і 

рідких побутових відходів, що надаються КАТП-0628»; 

- рішення міської ради від 18.06.2014 № 721 «Про затвердження 

Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, 

заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства»; 

- рішення виконавчого комітету міської  ради  від 18. 08. 2011  № 517 

«Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування в м. Житомирі»; 

- рішення міської ради від 07.10.2011 № 198 «Про деякі питання 

обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Житомира» 

Аналіз періодичних відстежень результативності свідчить про те, що 

двома регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має 

позитивні результати, два  потребують внесення змін та доповнень, один  

скасуванню. 

Рішення Житомирської міської ради  від 29.03.12 № 325 «Про 

затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і 

дотримання тиші у м. Житомирі» не відповідає принципам державної 

регуляторної політики  та відповідно до статті 34 Закону України  «Про 

благоустрій населених пунктів» рішення міської ради визнано таким, що 

втратило чинність. 

Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики 

Житомирською міською радою та її виконавчими органами постійно 

розміщується на її офіційному сайті в розділі «Регуляторна діяльність». 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 

року №835 передбачає, що всі розпорядники публічної інформації повинні 

оприлюднювати в формі відкритих даних переліки діючих регуляторних 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
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актів та інформацію, визначену законодавством про засади регуляторної 

політики.  

З метою забезпечення ефективного обміну інформацією між 

розпорядниками та користувачами інформації створено набори даних 

«Перелік регуляторних актів» і «План підготовки регуляторних актів» на  

сайті https://data.gov.ua/. 

Набір даних «Перелік регуляторних актів» містить перелік діючих 

регуляторних актів із зазначенням інформації про нормативно-правові акти, 

якими вони були введені в дію, а також інформації про базові, повторні та 

періодичні відстеження. Кожним записом у таблиці є діючий регуляторний 

акт. 

Набір даних «План підготовки регуляторних актів» складається з однієї 

таблиці. Кожним записом до неї є проект регуляторного акту. 

 

 

 


