
Додаток

Звіт
щодо здійснення Тернопільською міською радою та її виконавчим комітетом 

державної регуляторної політики у 2021 році

         Протягом 2021 року реалізація державної регуляторної політики 
Тернопільською міською радою та її виконавчими органами здійснювалась 
відповідно до організаційних засад, визначених Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та в межах 
наданих повноважень.
         Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована 
на регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними 
органами і суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для 
розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у 
спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.
         З метою забезпечення системного єдиного підходу до запровадження 
регуляторної діяльності робота проводилась у таких напрямках:
    - планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
    - ведення реєстру чинних регуляторних актів в місті;
    - оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної 
політики;
    - проведення моніторингу результативності регуляторних актів;
    - залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та 
громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері 
підприємництва.
         Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів 
здійснювалась згідно з планами діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2021 рік, затвердженими рішенням Тернопільської міської ради від 
18.12.2020 №8/2/35 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік» та рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 02.12.2020 №41 «Про  затвердження плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік». Зміни та доповнення до планів вносились 
відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності».
         Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а 
також зміни та доповнення до них оприлюднювались у спосіб, передбачений 
статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».



         Загалом у 2021 році заплановано прийняття 3 регуляторних актів міської 
ради та 12 регуляторних актів виконавчого комітету міської ради, прийнято 5 
рішень виконавчого комітету міської ради.
         Стосовно кожного проекту регуляторного акта, з метою одержання 
зауважень та пропозицій, його розробником був підготовлений аналіз 
регуляторного впливу з дотриманням ст.8 Закону України  «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення 
аналізу впливу регуляторного акта. Це документ, який містить обґрунтування 
необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, 
аналізу впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, 
забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а 
також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам 
державної регуляторної політики.
          На вимогу ст.10 Закону України  «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного регуляторного акта 
послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його 
результативності.
          Станом на 01.01.2022 на території міста діє 42 регуляторних акти, з яких 14 
– рішення міської ради, 28 – рішення виконавчого комітету міської ради.
         Інформація про регуляторну діяльність Тернопільської міської ради та її 
виконавчого комітету доводиться до відома громадськості в друкованих засобах 
масової інформації та офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради у розділі 
«Регуляторна політика», де висвітлюються проекти регуляторних актів, аналізи 
регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, 
інша інформація.

      В цілому реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності в місті протягом звітного періоду була направлена на забезпечення 
відповідності регулювання господарських відносин вимогам чинного 
законодавства та їх вдосконалення, на дотримання принципу збалансованості 
інтересів суб’єктів господарювання і територіальної громади міста.
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