
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 

 

від 17 липня  2017                                                                                                    №463      

 

Про перейменування вулиці 

Соснина в с.Климентіївка на 

вулицю ім. В. Новіцького 

( проект ругуляторного акту )  

 

У відповідності до рекомендацій громадських слухань від : 13.07.2017 року , беручи 

до уваги виступи учасників учасників мітингу-реквієму від 20.05.2015 року з  нагоди 

вшанування Дня героїв Небесної Сотні  та пропозиції депутатів міської ради, враховуючи 

той факт, що інших пропозицій та рекомендацій щодо перейменування вулиці, не надходило, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Перейменувати вул. Соснина в с. Климентіївка Баранівського району 

Житомирської області на вул. ім. В. Новіцького  без змін поштових номерів житлових 

будинків, установ, споруд. 

2. Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації  в засобах масової 

інформації. 

3. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради 

(Виховський С.А) провести відповідні роботи пов’язані  з перейменуванням. 

4. Виконавчому комітету Баранівської міської ради провести відповідну роботу 

щодо внесенні змін про включення перейменованої вулиці Соснина в с. Климентіївка до 

Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

5. Розглянути даний проект рішення на сесії  міської ради з метою прийняття його як 

регуляторного акту. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань законності, регламенту та депутатської етики. 

 

 

Міський голова                                                                                                                 А.О Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта 

Баранівської міської ради 

Відповідно  до  вимог  Закону  України від 11.09.2003 № 1160-ІV  “Про  засади  

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  з метою одержання 

зауважень  і  пропозицій  від  фізичних  та  юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється 

проект щодо перейменування в с. Климентіївка  вул. Соснина на вул. ім. Новіцького 

Віктора Павловича ,  розроблений Баранівською міською радою. 

 

Проект спрямований на  : перейменування вулиці в с.Климентіївка  Баранівського району 

Житомирської області. 

з метою  : вшанування пам’яті загиблого в АТО.    

і  передбачає : перейменування  вулиці. 

 

Підставою для розробки проекту є : лист В.О старости  с. Вірля, с Климентіївка 

Михалюк Л.А  щодо перейменування  в  с. Климентіївка вул. Соснина на вул. ім. В. 

Новіцького. 

 

 

Проект  разом з аналізом регуляторного впливу  оприлюднюється   на :  

дошці  оголошень Баранівської міської ради та офіційному сайті  Баранівської міської ради , 

у мережі Інтернет на сторінці : mrada-baranivka.gov.ua 
 

З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися 

також у  Баранівській міській раді , (2- поверх),   каб. № 2. 

 

Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань приймаються протягом місяця  (або протягом іншого терміну, але не більше 

трьох місяців – норма статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”) до 27.08.2017 р. з дня оприлюднення на адресу 

розробника : E-mail: b .meriya@ukr.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ (впливу регуляторного акта) 

(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308) 

 

Назва регуляторного акта: Перейменування вул. Соснина  в с.Климентіївка на вул. ім. В. 

Новіцького. 

Регуляторний орган : Баранівська міська рада 

Розробник  документа : Баранівська міська рада 

Відповідальна особа : Головня Віталій Валерійович 

   Контактний телефон :  3-10-21 

 

е-mail : E-mail: b .meriya@ukr.net  

 

 

№ з/п Розділ Опис 

1 2 3 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  

державного регулювання: 

  - опис проблеми та її проявів 

  - причини та умови виникнення проблеми 

  - обгрунтування неможливості її розв’язання  за   допомогою 

ринкових механізмів 

  - обгрунтування неможливості її  розв’язання за допомогою 

чинних регуляторних актів 

  - суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив 

 

Бажання 

вшанувати 

пам’ять 

загиблому АТО 

2. Цілі державного регулювання: 

що передбачається зробити для вирішення проблеми 

 

Перейменування 

вулиці 

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного 

регулювання - наводяться  не менше 2-х альтернатив, 

 у тому числі  ті з них, які не передбачають безпосереднього 

державного регулювання: 

  - оцінка кожної альтернативи 

  - причини відмови від застосування альтернативних способів 

  - аргументи щодо  переваги обраного способу 

 

немає 

4.  Механізм, який пропонується застосувати  для розв’язання 

проблеми, і відповідні заходи: 

  - опис механізму досягнення цілей  державного регулювання 

  - основні заходи, які будуть вжиті 

 

Зміна реєстрації 

місця 

проживання у 

зв’язку із 

зміною назви 

вулиці 

5. Обгрунтування можливості  досягнення визначених цілей у 

разі прийняття  регуляторного акта: 

  - оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням 

та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть 

 



впливати на виконання вимог акта 

  - оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта 

органами влади, фізичними та юридичними особами 

  - характеристика механізму повної  або часткової компенсації 

можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта 

  - зазначається періодичність здійснення державного 

контролю та нагляду за додержанням вимог акта 

 

6. Визначення  очікуваних результатів прийняття  акта: 

  - проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та 

витрат у простій(перелік очікуваних позитивних та 

негативних факторів) або складній (із застосуванням  

різноманітних економічних моделей) формі  

  - для проведення аналізу вигод та витрат установлюється 

певний період 

  - розмір кожної вигоди/витрати обчислюється з 

використанням статистичних даних, даних наукових 

досліджень, опитувань, інших джерел 

  - у разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої 

вигоди/витрати наводиться текстовий  опис 

 

Аналіз вигод і витрат подається у табличній формі  

(зразок додається): 

  - групи, на які документ має вплив 

  - опис впливу (позитивний, негативний) 

  - оцінка вигод і витрат у грошовій формі 

  - сумування результатів 

 

Позитивний 

загальний 

результат 

7. Обгрунтування строку дії акта: 

  - здійснюється з урахуванням достатності цього строку для 

розв’язання проблеми та досягнення цілей регулювання 

Акт постійної 

дії  

8. Визначення показників результативності акта – показники,  за 

допомогою яких через певний період часу можливо перевірити, 

чи досягає регуляторний акт задекларованих цілей, чи ні. 

Прогнозні значення цих показників встановлюються протягом 

різних періодів після набрання чинності актом , можуть бути 

виражені у кількісній формі, у разі неможливості обчислення 

розмірів тієї чи іншої вигоди/витрати наводиться текстовий 

опис результативності регуляторного акта.  

  Обов’язковими серед показників результативності  повинні 

бути: 

   - розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і 

державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта 

   - кількість суб”єктів господарювання та/або фізичних осіб, на 

яких поширюватиметься дія акта 

   - розмір коштів і час,  що витрачатимуться суб’єктами 

господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з 

виконанням вимог акта 

  - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або 

фізичних осіб з основних положень акта 

 

  

Бюджет 

надходжень не 

передбачає 

зміни  місця 

проживання 

здійснюється 

безкоштовно                               

 

 

 

 

 

9. Визначення заходів з відстеження результативності акта: 

  - зазначаються строки базового та повторного відстеження 

результативності акта 

Строки 

відстеження не 

встановлюються 



  - зазначається вид даних, які використовуються для 

відстеження (статистичні, наукові дослідження, опитування) 

  - вказується група осіб, що відбиратимуться для участі в 

опитуванні 

  - визначаються наукові установи, що залучатимуться для 

відстеження 

  - вказується, хто проводить ці заходи,  та хто готує  зведений 

результат 

 

       
 

 

 

Секретар ради                                                                                                  Ю.М  Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


