
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.03.2022 № 936            20 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про звіт щодо здійснення державної  

регуляторної політики виконавчими  

органами міської ради у 2021 році  

 

 

Відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 9 ч.1 ст. 26, ч. 1          ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Вінницька міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради у 2021 році взяти до відома. 

2. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю забезпечити 

оприлюднення звіту щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2021 році у друкованому виданні «Вінницька 

газета».  

3. Виконавчим органам міської ради – розробникам регуляторних актів:  

3.1 інформувати департамент економіки і інвестицій міської ради про 

розробку проєктів регуляторних актів, які не були включені до плану підготовки 

проєктів регуляторних актів у 2022 році;  

3.2 забезпечити обов’язкове виконання вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 

№ 1160-IV та постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308» від 16.12.2015 №1151 

при здійсненні регуляторної діяльності;  

3.3 розробити та надати департаменту економіки і інвестицій міської ради в 

термін до 01.11.2022 пропозиції до плану діяльності виконавчих органів міської 

ради з підготовки проєктів регуляторних актів у 2023 році та пропозиції до плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів у 2023 році;  

3.4 департаменту економіки і інвестицій забезпечити оприлюднення звітів про 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 

офіційному сайті Вінницької міської ради у розділі «Регуляторна політика». 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(В.Павлюк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          Сергій МОРГУНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 25.03.2022 № 936 

 

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради у 2021 році 

 

Протягом 2021 року здійснювалось подальше впровадження державної 

регуляторної політики Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом 

відповідно до Закону України  від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон). 

Розроблення проєктів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу 

проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 

«Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акту». 

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності відповідно до Закону є одним з напрямків роботи 

департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради.  

В рамках заходу «Відкрита регуляторна платформа» Програми розвитку 

малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки протягом 2021 року продовжувалась робота в напрямку 

покращення місцевого регуляторного середовища.  

На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції 

виконавчих органів Вінницької міської ради, рішенням Вінницької міської ради від 

26.11.2021 № 650 затверджено План діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів та План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів 

на 2022 рік. 

Водночас, у відповідності до ст.10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в 2021 році були 

проведені заходи з відстеження результативності регуляторних актів, а саме: 

- базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення  

Виконавчого комітету міської ради від 29.04.2021 №1083 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

31.01.2012 № 203 (зі змінами)»; 

- базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

міської ради від 25.06.2021 № 469 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння»; 

- базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення  

Виконавчого комітету міської ради від 16.07.2021 №1690 

«Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та 

вартості електронних квитків тривалого користування у міському авто- та 

електротранспорті на території Вінницької міської територіальної 

громади»; 

 Під час проведення заходів з відстеження ефективності прогнозується , що 

реалізація даних регуляторних актів забезпечить досягнення цілей, визначених при 



їх затверджені. Підготовлені звіти, які згідно з вимогами чинного законодавства, 

оприлюднені на офіційному сайті Вінницької міської ради у розділі «Регуляторна 

політика». 

 Також, відповідно до Плану здійснення регуляторної діяльності на 2021 рік 

протягом року було розроблено та затверджено регуляторні акти – рішення 

Вінницької міської ради від 25.06.2021 № 469 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння» і від 26.11.2021 № 670 «Про затвердження 

Правил паркування транспортних засобів на території Вінницької міської 

територіальної громади» та рішення  виконавчого комітету міської ради від 

16.07.2021 №1690 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів 

та вартості електронних квитків тривалого користування у міському авто- та 

електротранспорті на території Вінницької міської територіальної громади».  

В свою чергу, виконавчими органами постійно оприлюднюється перелік 

регуляторних актів Вінницької міської ТГ у машиночитному форматі на Порталі 

відкритих даних м. Вінниці opendata.gov.ua та на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних data.gov.ua. 

Також, протягом року тривала співпраця з Державною регуляторною 

службою в рамках реалізації засад державної регуляторної політики виконавчими 

органами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, в рамках якої, 

опрацьовувались проєкти регуляторних актів. 

 В цілому, стан реалізації засад державної регуляторної політики у Вінниці 

свідчить, що виконавчі органи Вінницької міської ради забезпечують виконання 

вимог чинного регуляторного законодавства, що, в свою чергу, сприяє 

вдосконаленню процесу правового регулювання господарських відносин, 

недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень.  

У 2022 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на підвищення 

ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності та забезпечити:  

- продовження перегляду місцевих регулювань, в рамках роботи Комісії з 

перегляду місцевого регуляторного середовища з метою вдосконалення 

регуляторного середовища Вінницької міської ТГ; 

- інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення 

регуляторних процедур, як під час обговорення проєктів регуляторних актів, так і 

для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності дії. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          Сергій МОРГУНОВ 

 

 
 

 

 



Департамент економіки і інвестицій  

Рудик Наталія Анатоліївна  

Працівник за строковим трудовим договором відділу підтримки бізнесу управління 

економічної політики  

 

 
 

 


