
ПРОЕКТ 

 

 

Про визнання такими, що  

втратили чинність, рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Відповідно до Закону України від 11.09.2003р. №1160 «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону 

України від 14.12.2010 р. №2784-VI «Про прискорений перегляд 

регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування», Закону України від 21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши переліки регуляторних актів, 

сформовані за результатами роботи робочої комісії з питань прискореного 

перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування міста Івано-

Франківська, виконавчий комітет міської ради 

 

в и р і ш и в: 

 

1. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради: 

від 22.09.2005р. №317 «Про затвердження технічних регламентів надання 

документів дозвільного характеру в Дозвільному центрі м. Івано-

Франківська» з наступними змінами; 

від 21.11.2003р. №486 «Про порядок погодження режиму роботи суб'єктів 

господарської діяльності у сфері торговельної діяльності, побутового 

обслуговування та громадського харчування на території Івано-

Франківської міської ради» з наступними змінами; 

від 27.02.2004р. №76 «Про порядок роботи закладів сфери розваг, 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе на території Івано-Франківської 

міської ради» з наступними змінами; 

від 16.12.2008р. №629 «Про порядок організації та проведення у м. Івано-

Франківську видовищних, розважальних, рекламних, спортивних, 

релігійних та культурно-просвітницьких масових заходів»; 

від 18.03.2008р. №117 «Про заборону встановлення нових рекламних 

конструкцій та пересувних лотків швидкого харчування в межах 

визначеної історико-архітектурної заповідної зони м. Івано-Франківська»; 

від 17.08.2006р. №274 «Про демонтування самовільно встановлених 

гральних автоматів (павільйонів)»; 

від 06.07.2010р. №370 «Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг в м. Івано-Франківську»; 

від 25.08.2010р. №470 «Про затвердження адміністративних 

регламентів в Центрі надання адміністративних послуг 

м. Івано-Франківська»; 
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від 24.09.2010р. №560 «Про затвердження адміністративних регламентів в 

Центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська»; 

від 20.02.2007р. №95 «Про внесення змін до рішень від 31.05.05р. №166, 

від 17.08.06р. №278 та від 23.11.06р. №460»; 

від 22.01.2009р. №24 «Про затвердження порядку виконання робіт у сфері 

житлово-комунального господарства»; 

від 17.11.2009р. №541 «Про тарифи на проїзд у міському пасажирському 

автотранспорті загального користування». 

 

2. Опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Л. Слободяна. 

 

 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 
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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про визнання 

такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету  

міської ради» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 

На виконання Закону України від 14.12.2010 р. №2784-VI «Про 

прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування» (далі – Закон) 

розпорядженням міського голови від 17.01.2011р. №17-р створено робочу 

комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів органів 

місцевого самоврядування міста Івано-Франківська (далі – Робоча комісія). 

За результатами прискореного перегляду регуляторних актів на 

відповідність їх принципам державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності Робочою комісією сформовано: 

 1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної 

регуляторної політики;  

 2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам 

державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін;  

 3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам 

державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що 

втратили чинність, або скасування. 

Відповідно до частини другої статті 7 Закону органи та посадові особи 

місцевого самоврядування, до повноважень яких належить розроблення 

проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, на основі 

переліків регуляторних актів та обґрунтувань, зазначених у частині першій 

цієї статті, готують відповідні проекти актів про внесення змін до відповідних 

регуляторних актів, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх 

скасування. 

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки відповідно до законодавства регуляторні акти, що не відповідають 

принципам державної регуляторної політики, повинні бути визнаними 

такими, що втратили чинність, органом, який їх прийняв. 

 

2. Цілі регулювання 

Основною метою є врахування результатів прискореного перегляду 

регуляторних актів органів місцевого самоврядування міста Івано-

Франківська в частині визнання такими, що втратили чинність, регуляторних 

актів, що не відповідають принципам державної політики. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 
Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього без Відсутні - наявність регуляторних 
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змін актів, які не відповідають 

принципам державної 

регуляторної політики та 

суперечать чинному 

законодавству; 

- недотримання вимог 

законодавства щодо 

скасування або визнання 

такими, що втратили 

чинність, регуляторних 

актів, які суперечать нормам 

законодавства 

Обраний спосіб 

регулювання 

- впорядкування наявних 

регуляторних актів органів 

місцевого самоврядування; 

- дотримання вимог 

законодавства у сфері 

регуляторної політики 

Відсутні 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

виконавчого комітету міської ради». 

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: 

визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету 

міської ради. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення чітко вказані, які 

рішення виконавчого комітету міської ради пропонується визнати такими, що 

втратили чинність. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз 

вигод та витрат 
Базові групи інтересів  Вигоди Витрати 

Місцева влада - впорядкування наявних 

регуляторних актів органів місцевого 

самоврядування; 

- дотримання вимог законодавства у 

сфері регуляторної політики 

Відсутні 

Суб`єкти підприємницької 

діяльності  

- скасування регуляторних актів, що 

суперечать чинному законодавству 

Відсутні 

Населення - покращення правового середовища Відсутні 

 

7. Строк дії регуляторного акту 

Строк дії пропонується не обмежувати в часі. 
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8. Показники результативності регуляторного акту 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступним критерієм: 

1. Кількість рішень виконавчого комітету міської ради, визнаних 

такими, що втратили чинність. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

Аналіз інформації відділу підтримки та розвитку підприємництва 

управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

Начальник відділу підтримки  

та розвитку підприємництва      Н.В. Кобильчак 
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Звіт про результати відстеження результативності  

проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про визнання 

такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету  

міської ради» 

 

Вид регуляторного акту: рішення виконавчого комітету міської ради.  

 

Назва регуляторного акту: Про визнання такими, що втратили чинність, 

рішень виконавчого комітету міської ради. 

 

Дата прийняття: проект рішення. 

 

Номер: проект рішення. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ підтримки та розвитку 

підприємництва. 

 

Цілі прийняття: врахування результатів прискореного перегляду 

регуляторних актів органів місцевого самоврядування міста Івано-

Франківська в частині визнання такими, що втратили чинність, регуляторних 

актів, що не відповідають принципам державної політики. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: червень 2011р. 

 

Тип відстеження: базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: аналіз інформації відділу 

підтримки та розвитку підприємництва управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

способи одержання даних: на час проведення даного відстеження значення 

показників результативності відсутні. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності: 

- кількість рішень виконавчого комітету міської ради, визнаних такими, що 

втратили чинність. 

 

 

Начальник відділу підтримки  

та розвитку підприємництва      Н.В. Кобильчак 

 


