
Звіт  
про здійснення державної регуляторної політики  

у сфері господарської діяльності Бердичівською міською радою та 
її виконавчим комітетом за 2021 рік 

 

 Регуляторна діяльність – це діяльність спрямована на підготовку, 

прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка 

здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх 

об’єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та спосіб, що 

встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами. 

На виконання програми економічного і соціального розвитку 

Бердичівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та основних 

принципів державної регуляторної політики, передбачених Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Бердичівською міською радою та її виконавчим комітетом проводиться робота 

щодо впровадження регуляторних актів на принципах доступності, гласності та 

відкритості. 

Станом на 01 січня 2022 року налічується 12 регуляторних актів:                     

10 рішень Бердичівської міської ради та 2 рішення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради. 

На виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» виконавчим комітетом Бердичівської 

міської ради щороку затверджуються плани діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів.  

Так, рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 

15.12.2020 року № 302 було затверджено План діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік зі змінами (рішення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради від 23.04.2021 № 121 та від 23.06.2021 № 151), яким 

заплановано прийняти 8 регуляторних актів, з яких: 

- введено в дію – сім регуляторних актів, а саме: 

  «Про встановлення ставок єдиного податку» (рішення Бердичівської 

міської ради від 07.07.2021 № 241); 

  «Про встановлення ставки збору за місця для паркування 

транспортних засобів» (рішення Бердичівської міської ради від 

07.07.2021 № 254); 

  «Про встановлення ставок туристичного збору» (рішення 

Бердичівської міської ради від 07.07.2021 № 252); 

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» (рішення Бердичівської міської 

ради від 07.07.2021 № 251); 

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку» 

(рішення Бердичівської міської ради від 07.07.2021 № 250); 



 «Про затвердження Положення про управління комунальним майном 

Бердичівської міської територіальної громади» (рішення Бердичівської 

міської ради від 03.06.2021 № 221); 

 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах загального користування» 

(рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 

31.08.2021 № 264). 

 Відносно регуляторного акту «Про затвердження Порядку виявлення, 

взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання 

спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність 

Бердичівської міської територіальної громади», у зв’язку із зміною намірів та 

можливістю вирішення питання виключно в судовому порядку, даний 

регуляторний акт не потребує прийняття на засіданні сесії Бердичівської міської 

ради.  

Рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 07.12.2021 

року № 362 було затверджено План діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік, яким заплановано прийняття 6 регуляторних 

актів, зокрема: 

- Про встановлення ставок єдиного податку; 

- Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку; 

- Про орендну плату за земельні ділянки; 

- Про затвердження Правил приєднання об’єктів до мереж 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

Бердичівської міської територіальної громади; 

- Про затвердження Правил благоустрою Бердичівської міської 

територіальної громади; 

- Порядок переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у 

нежитлове приміщення, та нежитлового приміщення у житлове 

приміщення (будинок, квартиру). 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» плани діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів та відповідні зміни до них оприлюднені на 

офіційному сайті Бердичівської міської ради в розділі «Регуляторний вплив». 

За 2021 рік розробниками регуляторних актів було проведено                           

13 відстежень результативності прийнятих рішень, них: 7 – базових, 6 – 

періодичних.   

З метою виконання протокольного рішення засідання міжрегіональної 

робочої групи при Державній регуляторній службі України з питань здійснення 

державної регуляторної політики та проведення дерегуляції у сфері 

господарської діяльності на регіональному та місцевому рівнях від 02.11.2021  

№ 3 розпорядженням міського голови від 25.11.2021 № 217 створено робочу 

групу з питання перегляду регуляторних актів, прийнятих Бердичівською 

міською радою та її виконавчим комітетом. За результатами засідання робочої 

групи, яке відбулося 03.12.2021 року, було прийнято рішення щодо перегляду         

4 регуляторних акти («Про затвердження Правил стічних вод до системи 



централізованого водовідведення м. Бердичева в новій редакції» прийнятого 

рішенням Бердичівської міської ради від 25.06.2019 № 190, «Про затвердження 

Правил благоустрою міста Бердичева» прийнятого рішенням Бердичівської 

міської ради від 24.12.2019 № 1049, «Про затвердження Порядку визначення 

обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного та іншого призначення для провадження 

підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території 

міста Бердичева» прийнятого рішенням виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради від 15.05.2017 № 181, «Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами у м. Бердичеві» прийнятого рішенням Бердичівської міської 

ради від 27.10.2011 № 206).   

 

 

Бердичівський міський голова                                                     Сергій ОРЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 


