
 1 

Додаток 
до рішення міської ради 

від 20.12.2017 № 3-XXXVIII-7 
 
 

Звіт Слов’янського міського голови  
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Слов’янської міської ради у 2017 році 
 

Реалізація завдань, пов’язаних з виконанням Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
здійснюється згідно з планами діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2017 рік, затвердженими рішеннями міської ради та виконавчого 
комітету та внесеними змінами протягом звітного періоду до них: 

− рішення виконавчого комітету «Про затвердження плану роботи 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 
рік» від 08.11.2016 №233 (зі змінами). 

− рішення міської ради «Про затвердження плану роботи міської ради  з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» від 30.11.2016  
№ 7-XVIII-7 (зі змінами). 
Відповідно до ст.7 Закону «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» затверджені Плани діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2017 рік Слов’янської міської ради та її 
виконавчого комітету оприлюднені на офіційному сайті Слов’янської міської 
ради та в газеті “Славянские объявления». 

Станом на 01.11.2017 усього діючих 29 регуляторних актів. 
Протягом 2017 року прийнято 2 регуляторних акти: 

− рішення виконавчого комітету «Про затвердження Умов конкурсу з 
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування в місті Слов’янську». 

− рішення Слов’янської міської ради “Про встановлення на території міста 
Слов’янська ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки”. 
З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних 

осіб проекти зазначених вище регуляторних актів разом з аналізами 
регуляторних впливів та повідомлень про їх оприлюднення були розміщені на 
офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради. 

На засіданнях Координаційної ради з питань малого підприємництва 
обговорені проекти регуляторних актів, 29 червня у залі засідань Слов’янської 
міської ради завідувач Сектору ДРС у Донецькій області Олена Ростова взяла 
участь у обговоренні проекту рішення щодо місцевих податків та зборів. Захід 
пройшов за участі заступника голови Слов’янської міської ради, представників 
структурних підрозділів виконкому,громадськості та ЗМІ. 

Завідувач Сектору надала учасникам заходу методичні та практичні 
рекомендації щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторних 
актів та застосування Тесту малого підприємництва (М-тесту), відповіла 
присутнім на всі поставлені запитання. 
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Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» проведено заходи щодо відстеження 
результативності регуляторних актів. 

Відстеженоа результативність 9 регуляторних актів, з них базових — 1, 
повторних — 4, періодичних — 5. 


