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Звіт
про здійснення державної регуляторної політики 

в м.Первомайський за 2019 рік.

В 2019 році реалізація державної регуляторної політики Первомайською 
міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до 
законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Робота з підготовки проектів регуляторних актів проводилася згідно з 
планом, затвердженим рішенням міської ради від 27 листопада 2018 року 
№1042-51/7. Протягом року були внесені доповнення до плану, затверджені 
рішеннями міської ради від 24 січня 2019 року №1141-54/7, від 27 лютого 2019 
року №1148-55/7, від 26 березня 2019 року №1181-56/7 та від 25 липня 2019 
року №1314-61/7.

Відповідно до плану та доповнень до нього в 2019 році було прийнято 
2 регуляторних акти виконавчого комітету Первомайської міської ради:

- Про встановлення вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що 
виконуються КП «Первомайське бюро технічної інвентаризації;

- Про затвердження розміру внесків за встановлення, обслуговування 
вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремих житлових будинках 
м.Первомайський.

Одним із механізмів забезпечення прозорості та ефективності 
впровадження регуляторних актів є відстеження їх результативності. У цій 
діяльності розробники регуляторних актів керуються Методикою відстеження 
результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Для здійснення моніторингу результативності регуляторних актів був 
складений план-графік проведення відстежень регуляторних актів 
Первомайської міської ради та її виконавчого комітету, який був затверджений 
10 грудня 2018 року.

За 2019 рік проведено 9 відстежень регуляторних актів, з них 2 базових, 2 
повторних та 5 періодичних.

Перелік діючих регуляторних актів розміщений на офіційному сайті 
Первомайської міської ради. Також на сайті розміщуються проекти 
регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу до них, звіти про 
відстеження їх результативності.

Станом на 01 січня 2020 року на території міста діє 32 регуляторних акти, з 
них 19 рішень міської ради та 13 рішень виконавчого комітету.

При підготовці регуляторних актів дотримуються вимоги Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» щодо оприлюднення та обговорення проектів цих регуляторних 
актів і прийняття рішень. Оприлюднення проводиться шляхом опублікування 
на офіційному сайті Первомайської міської ради.
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