
Звіт 

про базове відстеження результативності 

регуляторного акта – рішення XXXVI сесії міської ради VII скликання  

30 травня 2019 року № 1530 «Про затвердження положення про порядок 

прийняття регуляторних актів Ужгородської міської ради, її виконавчого 

комітету» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується: 

Рішення XXXVI сесії міської ради VII скликання 30 травня 2019 року № 

1530 «Про затвердження положення про порядок прийняття регуляторних актів 

Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету». 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Управління правового забезпечення Ужгородської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта: 

- затвердження порядку підготовки проєктів регуляторних актів міської 

ради, її виконавчого комітету та аналізів регуляторного впливу у відповідності 

до вимог регуляторної діяльності; 

- забезпечення дотримання процедури подання проєктів регуляторних 

актів та аналізів регуляторного впливу на погодження до постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики, з метою підготовки висновку та 

подальшого погодження уповноваженим органом; 

- встановлення порядку дій, які забезпечать відповідність розроблених 

проєктів регуляторних актів принципам регуляторної політики; 

- визначення заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження 

регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його 

прийнятті; 

- врегулювання інших організаційно-правових відносин, що виникають у 

процесі робробки, прийняття та відсеження регуляторних актів – рішень міської 

ради, її виконавчого комітету. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Лютий 2021 року. 

5. Тип відстеження: 

Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичний метод. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних. 

Проведення базового відстеження результативності рішення здійснено на 

підставі даних за статистичними показниками. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

З дня набрання чинності цим регуляторним актом, його дія 

характеризується такими показниками: 



- дія регуляторного акта поширюється на відносини у сфері здійснення 

державної регуляторної політики та регуляторної діяльності; 

- регуляторним актом нормативно врегульовано питання забезпечення 

дотримання норм законодавства щодо регуляторної політики, контролю за 

відповідністю рішень міської ради, її виконавчих органів, що регулюють 

господарські відносини, відповідним нормативно-правовим актам, принципам 

державної регуляторної політики; 

Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акта під час 

проведення базового відстеження вказують на забезпечений відповідно до вимог 

законодавства та чинних нормативно-правових актів належний рівень 

поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

регуляторного акта. 

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання. 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень 

регуляторного акта високий і забезпечений відповідно до вимог чинного 

законодавства та діючих нормативно-правових актів. 

З дня оприлюднення регуляторного акта – рішення XXXVI сесії міської 

ради VII скликання 30 травня 2019 року № 1530 «Про затвердження положення 

про порядок прийняття регуляторних актів Ужгородської міської ради, її 

виконавчого комітету» на офіційному вебсайті міської ради та його 

опублікування в газеті «Ужгород» пропозиції та зауваження до нього не 

надходили. 

10. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Позитивна динаміка результатів базового відстеження результативності 

регуляторного акта по забезпеченню повноти та якості дотримання 

розробниками проєктів регуляторних актів затвердженого порядку їх прийняття 

свідчить про високий ступінь досягнення визначених цілей. 

 

 

Заступник начальника управління                                                     Алла ЗІНИЧ 

 

 


