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ЗВІТ 

про здійснення державної регуляторної політики Хустською міською радою та 

її виконавчим комітетом у сфері господарської діяльності за 2017 рік 

 

  На виконання основних принципів державної регуляторної політики, 

передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», з метою здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування, недопущення прийняття економічно 

недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку 

господарської діяльності, забезпечення доступності, гласності та відкритості 

регуляторної діяльності, Хустською  міською радою та її виконавчим комітетом 

постійно проводиться робота щодо регулювання господарських відносин між 

міською владою та суб’єктами господарської діяльності. 

  Рішенням ІУ сесії УІ скликання Хустської міської ради від 04.02.11 року № 70 

«Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

затверджено Положення про здійснення Хустською міською радою, її виконавчими 

органами та міським головою державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

   Робота з реалізації вимог Закону триває і залишається на  постійному контролі. 

Організаційні заходи щодо реалізації державної регуляторної політики постійно 

здійснюються відповідно до Положення про здійснення Хустською міською радою, 

її виконавчими органами та міським головою державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності. 

Розробникам  надається методична та консультаційна допомога під час розробки 

та погодження проектів регуляторних актів. Вжиті заходи сприяють розумінню 

важливості процесу підготовки регуляторних актів та посиленню відповідальності 

розробників. 

  На виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» протягом 2017 року реалізація державної 

регуляторної політики в місті проводилась у таких напрямках:  

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;  

- створення та ведення  реєстру чинних регуляторних актів в місті;  

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної 

політики;  

- проведення роз’яснювальної роботи по реалізації державної регуляторної 

політики;  

- моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів.  

Відповідно до Методичних роз’яснень Державного комітету України з питань 

регуляторної політки, стосовно виконання заходів щодо реалізації державної 

регуляторної політики на офіційному веб-сайті Хустської міської ради в розділі 

«Регуляторна діяльність» оприлюднюються власні регуляторні акти з наведенням 



інформації про дати їх прийняття, номери та терміни проведення заходів по 

відстеженню їх результативності. Суб’єктам господарювання постійно надається 

консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, 

приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим 

досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності. 

     Упродовж  2017 року розроблено та  затверджено  чотири   регуляторні акти, а 

саме: 

1.  «Про справляння єдиного податку в м. Хуст на 2018 рік» (рішення 

27.06.2017р.  №593). 

2.  «Про  справляння податку на нерухоме майно в м. Хуст відмінне від 

земельної ділянки». 

3.  «Про встановлення ставки земельного податку в м. Хуст на 2018 рік» 

4.  « Про справляння  туристичного збору в місті Хуст  на 2018 рік» 

    Зазначений регуляторний акт розроблено з додержанням принципів державної 

регуляторної політики, а саме: ефективності, доцільності та врахування 

громадської думки. 

          Відповідно до ст.10 Закону  України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» у 2016 році здійснювались три  повторні 

відстеження результативності регуляторних актів керівниками управлінь та відділів 

виконавчого комітету міської ради, згідно плану-графіку проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. 

      У цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності в місті Хуст визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних 

процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів 

регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів 

господарювання. 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                                В. КАЩУК 

 
 


