
]-RН Ifi}НЖ*

ек с_rlс[)тизr,t,
},itr к;.rз,эМ

висновок
щоло F}езультi,r-iв здiйснення регулят

Даlri про уповновах((lну особу,
юридl4чну ос^бу, найменування
гроi.lадського чи бiзнес
о6'сдьlання, що пiдготувала
експе|)тний висновок

Узагаllьнегtий BLlcнoBoK щодо
пi)осl(rу рсгуляторtlого акта на
вiдr-rоtliдttiстt, ст.аттr]м 4 та В
Закон'у Укра'iлlц ''Про з;tсади
дер>ка,вноТ реr,улtяторноТ
пс:,лii,i.iки у c(:epi господарськоТ
дiлrl trt.tocтi''

Вillrrurзiднiсть iЧетодологiТ
проL}е,цення антикорупr-tiйноТ

екс пертизиl проекту регулято ого акта
оТта антикорупцiЙноТ

,ляторного акта принципам
ним статтею 4 Закону Украi'ни
iтики у сферi господарськrэТ

3а,l,аердlrr<еt.tоТ
На tl;l) l.| aJl ьного

-l"Львiвський регуляторний ха,5'' I

I

Jння пасажирiв у мiськогrу 
|

ному транспортi 
l

ня транспорту департамен.rу |,о господарства --а 
|

lктчри Лмр l

I

l

1€l
I

I

l

ь корупцiйних ризикiв l

I

I

I

_--_]

a|-eltlcTBa з пlI-гань за,гtобil-ання
Ku|_l!r1l{iT Ns47о/2rЭ вiд
?о:l !.L:l0_ 2OP:_-.

((i |.): ] зirсали Держаt.j! iоi' р;егулят.оргrоi. по
Д;lrl il:ltoc,l,i>> (7-цirlri - Заксlrr).

' i,:,,tПоДКуt r:кц(о РСl[iи76ar, висноаок про в i дп о в i днiстt, гlроек ту ви мо гам
.r}{oHy YKp::ti't.lt t << [ lpo засади держав1-1оi регулrlторноi' гlолiтики у сферi
) с [1 o/l ё,i /э с ь к oi' it\ i rl J i |., /'О c7.i )) н е о бх iд1 r t о з а з
yria дотри,\1а,l-,о.

чити поllожеtl,.lя закону яке hе

У l1troM1' роздiiti .зазг/ачас.I .t>ся, tlц $,
З,':i::1,1()м YK;.lai) tи ссГlра засади дс-:ржавноi
l"|.)i'. ., ;,apcbKc-li' ..1islllbt toC t.i >>,.зокре}lа,.

виконанl вимоги визначе1.1i
полiтики у сфеl>i

го "АА

Про
переве
електри

2. Назва проекту регуляторного
aKla, до ,lK )го пiдготовлено
експе|)тний ByrcHoBoK

3. НаЙмс,цуgа}lFi11 р,эзробtrика
пI)ос|< гу регуляторного акта

Управлi
жиl,лов

Вi;tповi

,ляторноi'

Не мiсти
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а) данi про вклlочення проекту
регуляторного акта до плану
дiяльtlостi з розроблення.
регуляторн их aKTi в розробн ика;

Викона L]oI",o Kct-liTeTy J lГ4I' rзiд 17.оЗ.2о2'l

прийняття
pll14x arlTiB на 2Crr_1 р. рiшенням

про оприлюднення
?_О?_1р. t,,:, с,айтi ЛМР за

il.ttps.//city_
] al i rI rz" ý:gub-q j.y :_

;_ul,c,i"t_o_L_rr(i:_< 
j jj_atлi.S_i.

Включе
ре|-улrll,

р. lrle 17

Пов e[lli,r
розмiLt1 -re 17,О

посила}, яl г,]

,adnl.!.lli
p-piic}, /l,

Проект
сайтi

5. Висновки про вiдповiднiсть проек,гу

Реryляторний акт вiдповiдас Законам УкраТни
YKpaTHi", "Про мiський електричний трансгl

циу€.сl[у_
асl,п:.-Lу_j _i:"a/_ [}"u :, пs_эsЛ eg uLtA k tlшsfД9.S
865O1k]] |ýJ i]i'L!. с225ý_c.e r.i l 

,,с3а5ЦдD_99

3с1'4Q.J ;,l l а0>_с Z2ýBý9J r! ;_ jД,€ 8 ф Qре

["i,:ii,;,,,,"i" 
- 
ui.i" li"Б* Б

че1,1 рlх законамиr, визначення
MaljHr] права l{a провадження

ро }.,; , .цеве спг1 опрядування в
рт", '',;;:о
ьнос t,i".

опри/llоднено
лгli) за

17.О5.2О2lр. на
посиланням:

nDp_c_lli. -:L]._t

Вiдсутн

d) данi про результати розгляду
зауважень i пропозицiй та
результати 'ix розгляду (за
наявносr,i даF{их l1po резулIэтdти
розгляду зауважень i прогrозицiй
оцiнюеться належнiсть i повнота
'fx врахування, та обr'рунтованiсть
i належна мотивацiя вiдхилrення).

Вiдсу,гн

Принципи державноТ регуляторноТ полiтики с д<r рима}.l ,iми.

нормативним актам вищого рiвня (нап KJ]a/i, ЗазНачёtс'1'l)ся наявнiсть
суперечностей'ix нормативним актам вищ о рitзьtli, гlокладаl-] l]я на cy6'eKTiB
господарlова1-1ня обов'язкiв, l-ie перед
додаткових вимог чи обмежень для oTJ
певноi' дiяльност ирене тлумачення

Ь) данi про оприлюднення проекту;

с) данi про надходження зауважеFlь
i пропозицiй;

реryляторноТ полiтики у сферi господарськоТ дiя
державноТ
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Xa(i

рекомендацii' щодо 'ix ycyHer tня з ypax!/BaFl

антикорупцitlноi ек( ертизиl затверджена Наказ<lм
п итан ь запобiгаrl rr я ко упцii' N947O/2O вiд 2О.lО,2О2О р,

факторiв у пllоектi акта .га

м полохень.

Методологi я проведr.l,/Jя
Наt-{iоltальlJого агентс 1,аа з

Не MicTllTl, корупцiйrrих
зауваженtl п шодо про.]кту

рl+зtlкirз. У ;tyHK li i

РеГУЛЯ ГОРНОГО а;l:l'У.

даllого докумеl.{ гу мiститьt:я

'.-_--_| 7. Висl|овки про li lrtBt,ticтb в проек.гi акта пол
| "6о обмежуютt, BirtbHy коr-rкурс:нцitо 1.1a в

| 
оорlчжеFll-tя дос.rуtlу 1-1it РИilок, :jaгlp(,lJalix

l вимог, к[-]от, зо, 1.1Ba1.11-1r] l.ощ() з ypaXyBaii.|llrtM

l

I 
PeKoMel иаi {ii'.l-]срж aBl toГ регул;,lторноi.сr ryжби Укр

| 
впливу просl<ту регулс, горrrого акта р,а кон,(уре,-//_{

| Регуляlор,-,огО вплив)/ lзiд 3О.11,2О17 р,
I

I

| Вiдсутrri

жень, що негатLl вно впливаю-.ь
дповlдному ринку/ наприклац:
нняl llен}F,lиlх лиrскримiнацiйниrх

положень:

i'ни tцодо офiнк, регуля7орноI.о
ю 8 рамках проЕедення аналi:lу

торного акта вtlмогам cTaTTi 8
егуляторноl' полiтики у сфеl>i

tt-t a.ll i з у_ 125l |уд ятсli? l Lg_tо.эл л иЕу

регулrlторно|-о впливу

ВисtrоtзкИ про t'l,,цповiднiсrо прЪЬ*rу ;ru.yr,,
Закс;r15' YKpai'Hr, <<[1ро заса/_1и 7-1ержавноi.

J_,acr]?д,ýр_сt ýo]r. ]/]ьцаt!L L] 
ltц|.ti |1!д_о гожta

дlаrtti про Hi. iJt.ric.rr,, l\italtiзyz 
I

регу/lятоi]llого l ,l/lt4By; 
I Arr,rrr iз

| розlэобл
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I

Itlо/1ll,ики
Ii l.\l9: rl:0,r)(

l гlp, )l jei {e
i

l peI y/lr1,1,c

ino",::l,:,l Bli'-i il.t,./.
_l-

/:\aHl гlро вiдпс, ,i7-1HicTt, Аlrаlliзу | l.icrlrBrlr в
l)о|-уrlяторl-|ого L}il llиtlу i

сРорr.rа,пьtlим вр!],.,1()|-аг.| (гi;rяriзttiс t t, l

Bcix 1.1сlз7lilliв, в ,..,-t. -Госту 
"uno.o i

[]д!, l цсм r 
1 la!цд, 1 li br |]]!_р r r е r, lr яЦ _|_ _

дarri про правl" l;lJC.l}t4зlla\]e}.,,,я j l-ia,r,.*
розроfiгtиrt<ом 1 J(l Meilll.ic 2 i

al.j l ьl,(]р 1.1i,I l, и lз; i

но
ням
ади

у

l]a вик()i{a:lння та з
lзирlог ,JtiKoHy Украl'ни

державнс'r регуляторнt>i'
сфеРi господарськ<>i'

:] y|]aXyLl.:,,:itM Методики
i

аналIз)i впливу
l-,lого акhа, затверджен<li'
ю Кабiнет|z PlirricгpiB Украi'ни

ОО4 N9 ЗОВi(зi :,;ttit-taMи)

i роздiлlи та М-
i
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га/ilбrэ

t-latзcдct-ri чо,гириl аль,гOрlлi] | иltJpi

ввахilти iгt едсэс:товiрtl tа ми, ,,j i)t..,

РОЗ|ЭОхlzllх1,1,
Аtiалtiзl

регуJl rr г()р1-1оl-о l.}l1./ l и lз)/.

}|Q 1-1111:l ; t 1- 1 ;,114

навел',с1-1i

iдодатковl алtrте рriативи
] мьтерна 1, 14 i] 1-1 l iJр:Jраху1-1ки.

i

i

I

l

9. Висt-lсltзки] rrpo HariBHlcl,b -Гесlу plaJ,loI J lll/

його складання с обоtз'язкоrзиrч) та йr)г(

а) , npat]14JlbblicTb склала}lнrl | Вi71lIоrзi7.;

: перс-_1лiкr,, ,ttiдlпроr_t,есitl, якi MelC 
1

здiйсrtитй суб'ск-r ре.уr,tоваг,нr, ]
:

Дri'l tl1,1r(.\1,1al{},|rr l] j 1l,,1ог акта; iдJi)t lr1,I\li|,tсJllt,t),!,.,,1,1Lrl ctý.lct, 
i

i

Ь) пpaBLlJ.lbнiicTь оцiнки витра-г та l Вiлrrоrзiд
!,альтеiJFlативнi розрахунки (за ix i

lнаяl]lrос,гl у t]икоtlаtзt-l,я l

екСгlс;j':' ,O0,L) L}r,lC} lOt3K),); 
l

lрисмl-i1,1цтва
вiдlгiс; i;iдгtiс,гь

(Pl- i cc.,r) (якщо
l:}c] t\1-1овленим

ексгlс;j,:, ,Ф|,о L}r,lC} lоtзк),,, 
l,,, --,, ---.J- -

с) Hart г;t ic trr. гtроi rозиtii.iЙ Lj,(одlо l Чо, ,,," 1-1 l.ii):]itг!i}. l l1,1ri ] оi4фiв на
1-1C|,.r, l',;1.1,__l :,l i,,i.а,,кирiв та

tJ

ка

c/li]K,l ро Ipal]clropTi, що

|. гс;с:trодlарсt)кt)l' ..цii,.I,1ьНОСТi,

4l-yl_]iii l} rя в спосi6,,,,зr-tачениЙ
lljiLцi_.,,::!ýLt_,,.l 1 )'l: l. ,i;l lи.

/{J lri захисту
ll проl:}irлження

Тi_..::т малого

За l: cll ty.

урlоtlи
вiд

Аналiз регуляторноrо
пlдпри€мниLlтва (М -Тест)

вп,114ву та иого сl(лi
п}пготопло}lс у El.i] поr,

дог] а
l-J о ст,I

lii\cT}.l l-i i.-\

|\() Blii rllГ

1О. Зауваження та пропозиllil' щодtо,о,опоi::iлсl-tl ,l, з м lн и, дооп pa|-llc i ];.1l lня проекту

1. Вiдповiдно до cTaTтi 5 Закону Yк
регулято,рноТ r:олiтики у сферi госп().,:\а] bKo'i л,i;iльностirl (.riалi - 3акон)
o11 p1.1 t,i,i:l.}^l(lil,-t!:i {-1г)оеl:1,!Il r},.)гуJ,iF,i"с)F.)нl,,,: i! (.

i пgiопозиr_liй € скrlадФRоlо зЬiезгr
iB з г,(a,rо}о o/1cl))i(il ]l,],iзув&жёНЬ
\lcHll11 здii:rсrlr;rIl|: ; лержавноТ
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Статтею 9 Закону TilKo)K встановлено
оприлlоднення проекту регулят()рного (rk
заувах(ення та п ропозицiТ.

чiткi вимоl-и дсl процедурlzt
та реагуЕlанt,ля на одержаtli

3окрема, розробник проекту регулятор го акта, oK]piM оприлtодненн,я
проекl,у та зналi:зу регуляторного t,, иву до н]ього. обов'язков,с
опр}rлlодню€ повiдомлlен}lJл, у llкL\Fl;/ з нача€ стислtий виклад змiстiу
проекl,у, поцJтову та електронну адресу
органiв, до яких вiдпсlвiдl.tо до 3акону
надсиrIаються заува>t(ення та rlропозицii,

озробника проекту та iнчrик
за iнiцiагиЕiок) розробника

l1po't )it'oM як()г,) прl,tиirчаtоться заува)(енllя
юридичних oci6, Тх о6'сднань.

також iнфсlрмаrцiю про cтpotli,
та пропозицiТ вiд фiзичiих та

tsрахо,вуючи вик.цаденq рёкоttс:,lдус
Опрrl,/1,|ýдненнл проектiв pery/lflToPjiylX с1,

зrлiс t,y llpoeKTy регу.пя.rорNi)го tiк.rа,

2. ЛКl'l ",Пьвiвелек,гро,rрil}tс" надаtl po;J|.);:}xy

3. В част,1,1 tti прс,:.,<ту 1liшlеt{ня про рtо,.t;лиtзi
сарlоо(iслугоlзУ|,i\1-1н,л вl(азано НilзlзИ

,о у поtliдомltеннях про
riв вказува,ги сrислнй викла,q

ки е}(ономi,,tних обrрунтувалll.

ть користува}{}1я термiналами
вох Kol{Kpel Ftих компанiji.
ня назi] t<оttпаtлiй тих чи iнtлихРaцбрlrэнду€мо 1, 1эiш:енtlях -.,никати Bl(,.i]VU

] ': .l

t,t,i 1vt, i t-t их gci {'i.


