Додаток
07.07.2017 № 780
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 24.03.2017 № 130
№
з
/п
1
3

5

6

Зміст завдання

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Інформація
про стан виконання

Висновок
(виконано,
не виконано)

Пропозиції
щодо зняття
з контролю

Городищенська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

Скринник
В.В.

Зміни до планів діяльності райдержадміністрацією
протягом звітного періоду не вносились.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2017

Скринник
В.В.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у

05.07.2017

Скринник
В.В.

На даний час діє три регуляторних акти :
«Про затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг Городищенської районної
державної адміністрації» від 01.12.2014 №256,
«Про затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Городищенської районної
державної адміністрації» від 01.12.2014 №257,
«Про затвердження Переліку адміністративних
послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг Городищенської районної
державної адміністрації» від 06.03.2014 №47.
Протягом ІІІ –ІV кварталу 2017 року планується
підготувати проект регуляторного акту «Про
внесення змін до Регламенту центру надання
адміністративних послуг Городищенської районної
державної адміністрації».
Проекти регуляторних актів та заходи з відстеження
результативності регуляторних актів
райдержадміністрації розроблені відповідно до
вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови Кабінету Міністрів

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

9

10

відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-са
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»

України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів». При розробленні
проекту регуляторного акту буде забезпечено
дотримання регуляторної політики.

05.07.2017

Скринник
В.В.

Райдержадміністрацією здійснювалась робота по
оновленню розділу «Регуляторна діяльність»,
створені рубрики відповідно до визначеного
переліку рубрик та здійснено їх наповнення.

виконано

зняти з
контролю

05.07.2017

Скринник
В.В.

Забезпечено функціонування та систематичне
наповнення розділу «Регуляторна діяльність»

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

офіційного веб-сайту
регуляторного органу
2
3

5

6

9

Драбівська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»

05.07.2017

Широкий
Д.Ю.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та планів – графіків із
відстеження результативності регуляторних актів
проводиться своєчасно.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2017

Широкий
Д.Ю.

За результатами перегляду (інвентаризації) власних
регуляторних актів на предмет відповідності
чинному законодавству, порушень не встановлено.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2017

Широкий
Д.Ю.

Розробка проектів регуляторних актів, аналіз
регуляторного впливу та заходи із відстеження
результативності регуляторних актів здійснюється у
відповідності до вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та постанови КМУ від
11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів».

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2017

Широкий
Д.Ю.

Розділ «Регуляторна політика» офіційного веб –
сайту Драбівської районної державної адміністрації

виконано

зняти з
контролю

10

3
3

5

офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

приведений у відповідність до визначеного
розпорядженням обласної державної адміністрації
від 24.03.2017 № 130 переліку рубрик.

05.07.2017

Широкий
Д.Ю.

Сектором з питань внутрішньої політики апарату
райдержадміністрації забезпечується
функціонування та системне наповнення розділу
«Регуляторна політика» офіційного веб – сайту
Драбівської районної державної адміністрації.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Жашківська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному

05.07.2017

Кривошея
О.О.

Жашківською районною державною адміністрацією
зміни до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів в 2017 році не
вносились

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2017

Кривошея
О.О.

Жашківською районною державною адміністрацією
щомісячно переглядаються (інвентаризація)власні
регуляторні акти на предмет відповідності чинному

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

6

9

законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення

законодавству, шляхом внесення відповідних змін
або визнання їх такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власному офіційному веб-сайті у
розділі"регуляторна діяльність".

05.07.2017

Кривошея
О.О.

Жашківською районною державною адміністрацією
забезпечується розробка проектів регуляторних
актів, аналізів регуляторного впливу та заходів із
відстеження результативності регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону України.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2017

Кривошея
О.О.

Жашківською РДА на офіційному веб-сайті
створено розділ "Регуляторна діяльність" та
відповідний перелік рубрик до нього. Рубрики
містять всю необхідну інформацію.

Виконано

Зняти з
контролю
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4
3

5

регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Кривошея
О.О.

Розділ «Регуляторна діяльність», створений на
офіційному веб-сайті Жашківської РДА, по мірі
необхідності наповнюється новою інформацією,
чим забезпечується його систематичне
функціонування.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Звенигородська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Тарасевич
Л.М.

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

Тарасевич
Л.М.

Райдержадміністрація інформує про те, що головою
райдержадміністрації затверджений План діяльності
роботи Звенигородської райдержадміністрації з
підготовки регуляторних актів на 2017 рік та
оприлюднений на сайті райдержадміністрації в
рубриці «Регуляторна політика» розділ «Планування
діяльності»
Інформуємо про те, що станом на 01.07.2017 діючі
регуляторні акти:
- «Про організацію перевезень пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі району» від
27.04.2015 № 1;
- «Про затвердження Умов конкурсу з визначення
підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу» від 06.03.2015 № 25.
На
сайті
райдержадміністрації
в
рубриці
«Регуляторна політика» розділ «Інформація про
здійснення регуляторної політики» висвітлена
інформація про здійснення регуляторної діяльності
за І півріччя 2017 року.

6

9

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та

05.07.2017

Тарасевич
Л.М.

Під час розробки регуляторних актів, аналізів Виконано
регуляторного впливу та заходів із відстеження за звітний
результативності регуляторних актів дотримуються період
вимоги Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови КМУ від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методики проведення аналізу
впливу
та
відстеження
результативності
регуляторного
акту
під
час
розроблення
регуляторних актів»

Продовжити
контроль

05.07.2017

Тарасевич
Л.М.

Веб-сайт районної державної адміністрації розділ виконано
«Регуляторна політика» приведений у відповідність
до визначеного переліку рубрик визначений
розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації

зняти з
контролю

10

5
3

5

6

органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Тарасевич
Л.М.

Постійно оновлюється інформація та наповнюється Виконано
розділ «Регуляторна політика»
за звітний
період

Продовжити
контроль

Золотоніська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308

05.07.2017

Денисенко
В.М.

Станом на 01.07.2017 рік зміни до планів діяльності Виконується в Продовжити
контроль
з підготовки проектів регуляторних актів та планів – межах
повноважень
графіків із відстеження результативності
регуляторних актів не вносились.

05.07.2017

Денисенко
В.М.

Райдержадміністрацією ведеться постійний перегляд Виконується в Продовжити
межах
контроль
власних регуляторних актів на предмет
повноважень
відповідності чинному законодавству та
оприлюднення їх на офіційному веб-сайті
(.http://rda.zolorayon.gov.ua) райдержадміністрації у
розділі «Регуляторна діяльність».

05.07.2017

Денисенко
В.М.

Розробка проектів регуляторних актів та заходів із
відстеження результативності регуляторних актів
забезпечується відповідно з вимогами Закону
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів».

Виконується в Продовжити
межах
контроль
повноважень

9

10

6
3

«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Денисенко
В.М.

На офіційному веб-сайті http://rda.zolorayon.gov.ua
райдержадміністрації розміщений розділ
«Регуляторна діяльність», зокрема приведений у
відповідність до визначеного переліку рубрик та їх
інформаційного наповнення.

05.07.2017

Денисенко
В.М.

Забезпечено функціонування та систематичне Виконується в Продовжити
межах
контроль
наповнення розділу «Регуляторна діяльність»

Виконується в Продовжити
межах
контроль
повноважень

повноважень

Кам’янська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки

05.07.2017

Тіхонова
Л.В.

Кам'янською
райдержадміністрацією
при Виконується в Продовжити
контроль
необхідності вносяться зміни до планів діяльності з межах
повноважень

проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

5

6

9

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»

підготовки проектів регуляторних актів та планиграфіки
із
відстеження
результативності
регуляторних
актів.
На
офіційному
сайті
райдержадміністрації в розділі «регуляторна
діяльність»
розміщено плани діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планиграфіки
із
відстеження
результативності
регуляторних актів.
05.07.2017

Тіхонова
Л.В.

Кам'янською райдержадміністрацією проводиться Виконується в Продовжити
контроль
перегляд власних регуляторних актів на предмет їх межах
повноважень
відповідності чинному законодавству.

05.07.2017

Тіхонова
Л.В.

При розробці проектів регуляторних актів Виконується в Продовжити
контроль
Кам'янською райдержадміністрацією, здійснюєтьс межах
повноважень
аналіз регуляторного впливу (у тому числі М-тесту)
та заходи із відстеження результативності
регуляторних актів у відповідності з вимогами
Закону України “Про засади
державної
регуляторної політики
у сфері
господарської
діяльності” та постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів”.

05.07.2017

Тіхонова
Л.В.

Кам’янською райдержадміністрацією у 2017 році Виконується в Продовжити
контроль
було удосконалено розділ «Регуляторна діяльність», межах
повноважень

10
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3

5

офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

що
розміщений
на
офіційному
сайті
райдержадміністрації. Створено нові рубрики для
швидкого і якісного доступу населення та суб’єктів
господарювання до відповідної інформації, а саме: 1.
Нормативно-правова
база,
2.
Планування
регуляторної діяльності, 3. Оприлюднення проектів
регуляторних актів, 4. Діючі регуляторні акти, 5.
Відстеження результативності, 6. Інформація про
здійснення регуляторної діяльності, 7. Відповідальні
особи.

05.07.2017

Тіхонова
Л.В.

Кам'янською райдержадміністрацією систематично Виконується в Продовжити
контроль
проводиться наповнення та оновлення розділу межах
повноважень
“Регуляторна діяльність” на офційному сайті
райдержадміністрації.

Канівська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному

05.07.2017

Шелест
Д.Є.

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не
виконано

05.07.2017

Шелест
Д.Є.

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не
виконано

6

9

законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення

05.07.2017

Шелест
Д.Є.

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не
виконано

05.07.2017

Шелест
Д.Є.

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не
виконано
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регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Шелест
Д.Є.

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

8
3

Катеринопільська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

5

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

6

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із

05.07.2017

відділ
економічно
го
розвитку,
торгівлі та
інфраструк
тури
відділ
економічно
го
розвитку,
торгівлі та
інфраструк
тури

Не
виконано

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією
своєчасно забезпечувалося внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
та планів графіків відстеження результативності
регуляторних актів.

В стані
виконання

Продовжити
термін
виконання

Станом на 01.07.2017 року в райдержадміністрації
діють 2 регуляторних акта:
1. «Про затвердження умов конкурсу з визначення
підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу» від 12.01.2015 №2.;
2.«Про затвердження Положення про Центр
надання адміністративних послуг при
Катеринопільській райдержадміністрації»
Систематично здійснюється перегляд регуляторних
актів на відповідність до чинного законодавства.
відділ
Протягом ІІ кварталу 2017 року було здійснено
економічно розробку проекту регуляторного акту рішення
го
районної ради «Про внесення змін до рішення
розвитку,
районної ради від 09.12.2016 №9-9/VII "Про

В стані
виконання

Продовжити
термін
виконання

В стані
виконання

Продовжити
термін
виконання

9

відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)

торгівлі та
інфраструк
тури

05.07.2017

програму розвитку та підтримки аграрного сектору
у Катеринопільському районі за пріоритетними
напрямками на 2017-2020 роки» з відповідним
аналізом регуляторного впливу. Надіслано лист на
визначення щодо ознак регуляторного акту на
Державну регуляторну службу України.

відділ
Постійно здійснюється оновлення розділу
економічно «Регуляторна діяльність» офіційного веб- сайту
го
райдержадміністрації.
розвитку,
торгівлі та
інфраструк
тури

В стані
виконання

Продовжити
термін
виконання

10

9
3

5

6

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Забезпечено функціонування
наповнення розділу

Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

Бурковська
О.
Дорошенко
О.В.

05.07.2017

Бурковська
О.
Дорошенко
О.В.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та

05.07.2017

та

систематичне

Корсунь-Шевченківська районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація постійно
дотримується порядку єдиного підходу до
підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності
регуляторних актів.

З метою приведення власних регуляторних актів у
відповідність до чинного законодавству, районна
державна адміністрація розпорядженням від
12.05.2017 №152 «Про внесення змін до Регламенту
центру надання адміністративних послуг при
Корсунь-Шевченківській районній державній
адміністрації» затвердила Регламент Центру
надання адміністративних послуг у новій редакції.
Дане розпорядження станом на 06.07.2017 року э
єдиним діючим регуляторним актом в районній
державній адміністрації.
Бурковська Реалізація державної регуляторної політики
О.
здійснюється відповідно до Закону України «Про
Дорошенко засади державної регуляторної політики у сфері
О.В.
господарської діяльності» та постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 № 308 "Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та
відстеження результативності регуляторного акта
під час розроблення регуляторних актів".

Виконано за Продовжити
звітний
контроль
період

Виконано за Продовжити
звітний
контроль
період

9

10

10
3

відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Бурковська Розділ «Регуляторна діяльність» приведена у
О.
відповідність до визначених вимог та рубрик.
Дорошенко
О.В.

Виконано за Продовжити
звітний
контроль
період

05.07.2017

Бурковська
О.
Дорошенко
О.В.

Виконано за Продовжити
звітний
контроль
період

Корсунь-Шевченківською райдержадміністрацією
забезпечено функціонування та систематичне
наповнення розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту.

Лисянська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження

05.07.2017

Управління
агропромис
лового та
економічно

Протягом І півріччя 2017 року не вносилися зміни
до планів діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів

Виконано

продовжити
контроль

результативності регуляторних
актів
5

6

9

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів

05.07.2017

05.07.2017

05.07.2017

го розвитку
райдержад
міністрації
Управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Проведено інвентаризацію власних регуляторних
актів. В райдержадміністрації є розпорядження від
25.09.2014року №99 «Про затвердження регламенту
Центру надання адміністративних послуг при
Лисянській РДА». Дане розпорядження переглянуто
на предмет відповідності чинному
законодавству,оприлюднене на офіційному вебсайті райдержадміністрації та не потребує визнання
таким, що втратило чинність.
Управління У І півріччі 2017 року проекти регуляторних актів
агропромис не розроблялись.
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Виконано

продовжити
контроль

Виконано

Продовжити
контроль

Управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Виконано

Продовжити
контроль

Створено розділ «Регуляторна діяльність» на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації та
проведено наповнення рубрик відповідними
матеріалами.

10

регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

11
3

Маньківська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

5

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та

05.07.2017

Управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації
Управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад

Забезпечено безперебійне функціонування та
систематичне наповнення розділу «Регуляторна
діяльність» офіційного веб-сайту Лисянської
райдержадміністрації.

Виконано

Продовжити
контроль

Районною державною адміністрацією 22.05.2017
затверджено зміни до плану-графіка проведення
заходів з відстеження результативності
регуляторних актів на 2017 рік та розміщено на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі
«Регуляторна діяльність».

Виконано

Продовжити
контроль

Станом на 30.06.2017 у районі діють 3 регуляторні
акти: «Про затвердження Регламенту Центру
надання адміністративних послуг при Маньківській
районній державній адміністрації»,
"Про визначення підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу з підготовки

Виконано

Продовжити
контроль

оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

6

9

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;

міністрації

05.07.2017

05.07.2017

матеріалів для проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування",
"Про організацію перевезень пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території
Маньківського району", які відповідають чинному
законодавству. Регуляторні акти оприлюднені на
сайті райдержадміністрації у розділі «Регуляторна
діяльність», вкладка «Діючі регуляторні акти».
Управління У I півріччі 2017 року проекти регуляторних актів
агропромис райдержадміністрацією не розроблялись.
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Управління На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
агропромис оновлено розділ «Регуляторна діяльність».
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Виконано

Продовжити
контроль

Виконано

Продовжити
контроль

10

12
3

5

діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Управління На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
агропромис функціонує та систематично наповнюється розділ
лового та
«Регуляторна діяльність».
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Виконано

Продовжити
контроль

Монастирищенська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

Недогода
О.Ф.

Зміни до планів діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів було внесено
13.02.2017 року

Виконано

Продовжити
виконання

05.07.2017

Недогода
О.Ф.

Проведено інвентаризацію власних регуляторних
актів на предмет відповідності чинному
законодавству. Розробляється проект
розпорядження про визнання такими, що втратили
чинність розпорядження РДА від 8 вересня 2014
року № 91 «Про затвердження Положення Центру
надання адміністративних послуг
Монастирищенської районної державної
адміністрації», зареєстровано в

Виконано

Продовжити
виконання

6

9

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;

05.07.2017

Недогода
О.Ф.

05.07.2017

Недогода
О.Ф.

Монастирищенському районному управлінні
юстиції 9 вересня 2014 року за № 5/186 та
розпорядження РДА від 8 вересня 2014 року № 90
«Про затвердження переліку адміністративних
послуг, що надаються через Центр надання
адміністративних послуг Монастирищенської
районної державної адміністрації», зареєстровано в
Монастирищенському районному управлінні
юстиції 8 вересня 2014 року за № 5/187
Заходи з періодичного відстеження результативності Виконано
регуляторних актів у поточному році не
проводились згідно статті 5 Закону України від
11.09 2003 № 1160 „Про засади здійснення
державної регуляторної.

На офіційному веб сайті районної державної
адміністрації створено окремий розділ «Регуляторна
діяльність» відповідно до визначеного переліку
рубрик. Проведено наповнення рубрик
інформаційними матеріалами.

Виконано

Продовжити
виконання

Продовжити
виконання

10

13
3

5

відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Недогода
О.Ф.

Забезпечено безперебійне функціонування розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту
Монастирищенської РДА та його наповнення.

Виконано

Продовжити
виконання

виконано

зняти з
контролю

виконано

зняти з
контролю

Смілянська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Задорожня
М.М.

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення

05.07.2017

Задорожня
М.М.

Райдержадміністрація постійно дотримується
єдиного підходу до підготовки проектів
регуляторних актів, належним чином проводиться
аналіз регуляторного впливу при підготовці
проектів регуляторних актів, ведеться робота з
планування діяльності щодо підготовки проектів
регуляторних актів. В разі прийняття районною
державною адміністрацією регуляторних актів,
своєчасно вносяться зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності
регуляторних актів. Відповідна інформація буде
розміщена в розділі "Регуляторна політика" на
офіційному сайті райдержадміністрації.
Постійно проводиться перегляд регуляторних актів
на предмет відповідності чинному законодавству ,
вносяться відповідні зміни, про що інформується на
веб-сайті Смілянської райдержадміністрації та

6

9

відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;

опубліковується в районній газеті «Смілянські
обрії».

05.07.2017

05.07.2017

Задорожня
М.М.

Реалізація державної регуляторної політики
райдержадміністрацією здійснюється відповідно до
норм Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України
від 11.03.2004 № 308 „Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів та інших
нормативних актів з питань державної регуляторної
політики щодо забезпечення системності та
узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері
господарської діяльності, публічності та прозорості
реалізації державної регуляторної політики.

виконано

зняти з
контролю

На офіційному сайті райдержадміністрації
виконано
http://smilarda.gov.ua/economy/enterpreneurship/itemlis
t/category/207-regulyatorna-diyalnist в розділі
«Регуляторна діяльність» створено рубрики:
нормативно-правова база, в якій зазначено
Закони України, методичні рекомендації з
означеного питання;
планування діяльності;
оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності регуляторних
актів;
інформація про здійснення регуляторної
діяльності.

зняти з
контролю
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відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Задорожня
М.М.

На офіційному сайті районної державної
виконано
адміністрації забезпечено функціонування розділу
«Регуляторна політика», в якому відкрито доступ до
Плану діяльності райдержадміністрації з підготовки
проектів регуляторних актів, Плану-графіку
проведення заходів з відстеження результативності
власних регуляторних актів, переліку власних
регуляторних актів райдержадміністрації та переліку
посадових осіб, відповідальних за здійснення
державної регуляторної політики в районі

зняти з
контролю

Тальнівська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

Начальник
управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації
Начальник
управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

Внесені зміни до плану прийняття регуляторних
актів на 2017 рік структурними підрозділами
Тальнівської райдержадміністрації та внесені зміни
до плану-графіка проведення заходів з відстеження
результативності прийнятих регуляторних актів на
2017 рік, які затверджені 15.05.2017р.

Виконується Продовжити
контроль

Розпорядження від 26.05.2005 № 185 «Про Виконується Продовжити
контроль
утворення
комісії з проведення конкурсу на
отримання
коштів
від
Тальнівської
райдержадміністрації
для
здійснення
підприємницької діяльності в районі» із змінами,
внесеними розпорядженням від 21.09.2012 № 450 ( у
зв’язку з кадровими змінами, які не носять
регуляторного характеру) не відомо, чи є
регуляторним
актом,
тому
розпорядженням

6

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»

05.07.2017

9

Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно

05.07.2017

Тальнівської райдержадміністрації від 04.04.2017
№61 визнано таким, що втратило чинність.
Розпорядженням Тальнівської районної державної
адміністрації від 15.03.2017 №45 (зареєстрованого
в Головному територіальному управлінні юстиції у
Черкаській області 23 березня 2017 року
за № 20/1700) втратили чинність розпорядження
районної державної адміністрації від 06 жовтня
2014 року №294 «Про утворення Центру надання
адміністративних послуг Тальнівської районної
державної адміністрації» та від 16 жовтня 2014
року № 308 «Про затвердження переліку
адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг при
Тальнівській районній державній адміністрації».
Виконується Продовжити
Начальник Відділом економічного розвитку і торгівлі
контроль
управління розроблено проект регуляторного акту «Про
агропромис затвердження Порядку використання коштів
лового та
районного бюджету на розвиток малого та
економічно середнього підприємництва, передбачних районною
го розвитку програмою соціально-економічного та культурного
райдержад розвитку Тальнівського району», аналіз
міністрації регуляторного впливу та передбачено базове
відстеження по даному проекту регуляторного акта
в III кварталі, у відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 №308 «Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Начальник
управління
агропромис
лового та

Розділ «Регуляторна діяльність» офіційного вебсайту Тальнівської райдержадміністрації
(http://rda.talnern.org.ua/) приведено до відповідного
переліку рубрик:

Виконано

Зняти з
контролю
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до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

05.07.2017

Начальник
управління
агропромис
лового та
економічно
го розвитку
райдержад
міністрації

1. Нормативно-правова база.
2. Планування діяльності.
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів
та аналізу регуляторного впливу.
4. Діючі регуляторні акти.
5. Відстеження результативності регуляторних
актів.
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності.
7. Відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності

Забезпечено
функціонування
веб-сторінки: Виконується Продовжити
http://rda.talnern.org.ua/Розділ:
«Регуляторна
контроль
політика», який постійно оновлюється відділом
економічного розвитку і торгівлі.

Уманська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на

05.07.2017

05.07.2017

Сиротюк
Н.М.
Солом’яна
Т.О.

Протягом І півріччя в районі регуляторні акти не
приймались.

Виконується Продовжити

Сиротюк
Н.М.

Станом на 01.07.2017 в районі діє два регуляторних
акта: розпорядження райдержадміністрації від

Виконується Продовжити

контроль

контроль

предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

6

9

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;

Солом’яна
Т.О.

05.07.2017

Сиротюк
Н.М.
Солом’яна
Т.О.

05.07.2017

Сиротюк
Н.М.
Солом’яна
Т.О.

05.12.2013 № 187 ”Про затвердження Умов
конкурсу з визначення підприємства (організації),
що здійснює функції робочого органу”,
розпорядження райдержадміністрації від 18.08.2014
№ 193 ”Про затвердження Регламенту Центру
надання адміністративних послуг Уманської
районної державної адміністрації”, які відповідають
чинному законодавству та оприлюднено на веб-сайті
райдержадміністрації у розділі ”Регуляторна
діяльність”.
Виконується Продовжити
Протягом І півріччя поточного року проекти
регуляторних актів не розроблялись.
контроль

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
розділ ”Регуляторна діяльність” приведено
відповідно до визначеного переліку рубрик.

Виконано

Зняти з
контролю

10

16
3

5

діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Сиротюк
Н.М.
Солом’яна
Т.О.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
розміщено розділ ”Регуляторна діяльність”, який
наповнено відповідною інформацією.

Виконується Продовжити

контроль

Христинівська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Управління
регіонального і
агропромислов
ого розвитку та
інфраструктур
и
Христинівської
райдержадміні
страції

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах

05.07.2017

Управління
регіонального і
агропромислов
ого розвитку та
інфраструктур
и
Христинівської
райдержадміні
страції

Виконується На контролі
Протягом І півріччя зміни до планів діяльності з
підготовки регуляторних актів та планів- графіків
результативності регуляторних актів не вносилися.
Також повідомляємо, що плани з підготовки
проектів регуляторних актів та плани графіків
результативності регуляторних актів, розміщені на
офіційному веб-сайті http://khryst-rda.gov.ua
Христинівської РДА в розділі «Регуляторна
політика» у рубриці «Планування діяльності».
В Христинівській районній державній адміністрації Виконується На контролі
наявні 4 діючі регуляторні акти. Наразі проводиться
робота по перевірці та забезпеченню відповідності
регуляторних актів чинному законодавству шляхом
внесення змін та планується внесення змін до планів
графіків відстеження результативності регуляторних
актів

6

9

«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних

05.07.2017

Управління
регіонального і
агропромислов
ого розвитку та
інфраструктур
и
Христинівської
райдержадміні
страції

Розробка регуляторних актів, аналіз регуляторного
впливу та заходів із відстеження результативності
регуляторних актів Христинівською
райдержадміністрацією буде здійснюватися у
відповідності з вимогами ЗУ «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови КМУ від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик проведення аналізу
впливу та відстеження результативності
регуляторного акта під час розроблення
регуляторних актів»

Виконується На контролі

05.07.2017

Управління
регіонального і
агропромислов
ого розвитку та
інфраструктур
и
Христинівської
райдержадміні
страції

16 травня 2017 року під час проведення онлайн
семінару із заступником начальника відділу
розвитку адміністративних послуг та регуляторної
політики управління інвестицій, міжнародного
співробітництва та регуляторної політики
облдержадміністрації Оленою Бащенко та головним
спеціалістом відділу розвитку адміністративних
послуг та регуляторної політики управління
інвестицій, міжнародного співробітництва та
регуляторної політики ОДА Галиною Вечерською
під час якого отримали консультації та
рекомендації, щодо наповнення розділу
«Регуляторна політика» і приведення його
відповідно до визначеного переліку рубрик.

Виконується На контролі
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державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Управління
регіонального і
агропромислов
ого розвитку та
інфраструктур
и
Христинівської
райдержадміні
страції

Протягом І півріччя наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» забезпечувалась
приведенням розділу у відповідність до визначеного
переліку рубрик із одночасним їх наповненням.
Надалі Розділ наповнюватиметься систематично
згідно із Плануванням чи у зв’язку із змінами в
законодавстві.

Виконується На контролі

Черкаська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері

05.07.2017
Гуня В.О.
Максимов
Я.О.

Внесено зміни до плану 05.07.2017

Виконано

продовження
контролю

Максимов
Я.О.

Планується на вересень - жовтень 2017

Виконується

продовження
контролю

Максимов
Я..О.

Вересень - жовтень 2017

Виконується

продовження
контролю

05.07.2017

05.07.2017

9
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господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

05.07.2017

Блощаневич
На сайті адміністрації в розділі «Регуляторна
С.М.
діяльність» розміщена інформація по регуляторній
Гуня В.О.
діяльності району
Максимов
(http://cherkassy-rda.gov.ua/?p=43928).
Я.О.

Гуня В.О.
Блощаневич
С.М.
Максимов
Я.О.

Виконується продовження

Своєчасно приведено розділ «Регуляторна
діяльність» офіційного веб-сайту адміністрації
відповідно до визначеного переліку рубрик.
Виконано
Постійно на контролі перебуває наповнення розділу
«Регуляторна діяльність».

контролю

Зняття з
контролю

18
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Чигиринська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно

05.07.2017

Відділ
економічног
о розвитку і
торгівлі
райдержадм
іністрації

Протягом 1 кварталу 2017 року змін до планів
Виконано
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
та планів графіків із відстеження результативності
регуляторних актів в райдержадміністрації не було.

Продовжити
контроль

05.07.2017

Відділ
економічног
о розвитку і
торгівлі
райдержадм
іністрації

Перегляд регуляторних актів у 1 півріччі 2017 року
не проводився.

Виконано

Продовжити
контроль

05.07.2017

Відділ
економічног
о розвитку і
торгівлі
райдержадм
іністрації

В червні 2017року проведе періодичне відстеження
результативності регуляторного акта «Про
затвердження умов конкурсу з визначення
підприємства (організації) для здійснення функцій
робочого органу з підготовки матеріалів для
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі району».

Виконано

Продовжити
контроль

05.07.2017

Відділ
економічног
о розвитку і
торгівлі
райдержадм

На веб-сайті Чигиринської райдержадміністрації в Виконано
розділі «Регуляторна політика» розміщено рубрики:
нормативно - правова база;
планування діяльності;

Продовжити
контроль
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19
3

до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

іністрації

оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності регуляторних актів;
інформація по здійснення регуляторної
діяльності;
відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності.

Відділ
економічног
о розвитку і
торгівлі
райдержадм
іністрації

Систематично здійснюється наповнення даного
розділу.

Виконано

Продовжити
контроль

Чорнобаївська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

ЦНАП
АПК

Доповнення до плану роботи районної державної
адміністрації з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік оприлюднено:
28.04.2017 – «Про внесення змін до Регламенту
Центру надання адміністративних послуг
Чорнобаївської районної державної адміністрації»;
27.06.2017 - «Про створення комісії
райдержадміністрації з визначення неодержаного
доходу,нанесених збитків власникам землі та
землекористувачам».

На
виконанні

Продовжити
контроль

5

6

9

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;

05.07.2017

05.07.2017

05.07.2017

ЦНАП

ЦНАП
АПК

відділ
економіки
райдержад
міністрації

З метою приведення Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Чорнобаївської районної
державної адміністрації у відповідність до чинного
законодавства розроблено проект розпорядження
«Про внесення змін до Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Чорнобаївської районної
державної адміністрації», який 16.05.2017 року
оприлюднено на сайті РДА
При розробці розпоряджень райдержадміністрації
«Про внесення змін до Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Чорнобаївської районної
державної адміністрації», «Про створення комісії
райдержадміністрації з визначення неодержаного
доходу,нанесених збитків власникам землі та
землекористувачам» було забезпечено дотримання
вимог закону України від 11.03.2004 № 308 «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та
відстеження результативності регуляторного акта»

На
виконанні

Продовжити
контроль

На
виконанні

Продовжити
контроль

Виконано

Зняти з
контролю

Переглянуто рубрику «Регуляторна політика» , який
заходиться на сайті РДА та приведено відповідно до
визначеного переліку рубрик.

10

20
3

5

відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

відділ
економіки
райдержад
міністрації

Забезпечено функціонування та систематичне
наповнення розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту регуляторного обліку.

На
виконанні

Продовжити
контроль

Шполянська районна державна адміністрація
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Козак О.Л.

Розробка проектів регуляторних актів та планів із
відстеження результативності регуляторних актів в І
півріччі 2017 року райдержадміністрацією не
планувалась. У разі підготовки зазначених проектів
зміни у Плани з підготовки проектів регуляторних
актів та плани-графіки із відстеження
результативності регуляторних актів будуть внесені
своєчасно.

На
виконанні

Продовжити
контроль

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»

05.07.2017

Козак О.Л.

Протягом звітного періоду переглянуто
розпорядження райдержадміністрації від 03.04.2014
№100 «Про затвердження регламенту Центру
надання адміністративних послуг при Шполянській
районній державній адміністрації» та направлено
Державній регуляторній службі України на
погодження проект розпорядження «Про внесення
змін до розпорядження райдержадміністрації від
03.04.2014 №100»

На
виконанні

Продовжити
контроль

6

9

Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та

05.07.2017

Козак О.Л.

Розробка проектів регуляторних актів, аналізів
На
регуляторного впливу в І півріччі 2017 року не
виконанні
здійснювалась. При розробленні проектів буде
забезпечено дотримання вимог Закону України „Про
засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності“ та постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 308 „Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та
відстеження результативності регуляторного акта
під час розроблення регуляторних актів“

Продовжити
контроль

05.07.2017

Козак О.Л.

Робота по створенню на веб-сайті
райдержадміністрації розділу «Регуляторна
діяльність», рубрик відповідно до розпорядження
облдержадміністрації від 24.03.2017 №130
продовжується.

Продовжити
контроль

На
виконанні
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органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Козак О.Л.

В подальшому райдержадміністрацією буде
забезпечено функціонування та систематичне
наповнення розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту Шполянської
райдержадміністрації

На
виконанні

Продовжити
контроль

Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та

05.07.2017

Відділ
соціальноекономічно
го
розвитку,
структурні
підрозділи
виконкому
Відділ
соціальноекономічно
го
розвитку,
структурні
підрозділи
виконкому

Відділом своєчасно вносяться зміни до планів
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

виконано

Продовжити
контроль

Структурними підрозділами систематично
переглядаються регуляторні акти на предмет
відповідності чинному законодавству, «Регуляторна
діяльність»

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль

м. Ватутіне

05.07.2017

Відділ
Всі регуляторні акти розробляються відповідно до
соціально- чинного законодавства
економічно
го
розвитку,
структурні
підрозділи
виконкому

9
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постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Відділ
соціальноекономічно
го
розвитку,
відділ з
питань
внутрішньо
ї політики

На офіційному веб-сайті Ватутінської міської ради
(vatytino-rada.gov.ua) розміщено розділ
“Регуляторна політика” з визначеними переліками
рубрик

05.07.2017

Відділ
Систематично відбувається наповнення розділу
соціально- «Регуляторна політика» на офіційному веб-сайту
економічно Ватутінської міської ради
го
розвитку,
відділ з

виконано

Зняти з
контролю

виконано

Продовжити
контроль

питань
внутрішньо
ї політики
2
3

5

6

м. Золотоноша
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Остроглазова
В.В.

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності

05.07.2017

Остроглазова
В.В.

05.07.2017

Остроглазова
В.В.

Прийняття та відстеження регуляторних актів
виконано
здійснюється відповідно до розпорядження міського
голови від 07.12.2016 №174 „Про затвердження
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік”, яке відповідно до вимог Закону
України „Про здійснення державної регуляторної
політики” оприлюднене в місцевій газеті
„Златокрай” від 15.12.2016 №51 та на офіційному
сайті міста.
Регуляторні акти, які не відповідають вимогам
виконано
чинного законодавства переглядаються шляхом
внесення відповідних змін або визнання їх такими,
що втратили чинність та оприлюднюються на сайті
міста у розділі „Регуляторна політика”

Продовжити
контроль

Проекти регуляторних актів, які виносяться на
затвердження здійснюються відповідно до вимог
Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності“ та
постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 № 308 „Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів“
У І півріччі 2017 року було розроблено 2 проекти
регуляторних актів а саме:
- Про встановлення плати за землю на земельні
ділянки, що розташовані в адміністративнотериторіальному підпорядкуванні Золотоніської
міської ради на 2018 рік та відстеження прийнятих

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль

регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»

9

10

Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення

05.07.2017

Остроглазова
В.В.

не проводилося;
- Про місцеві податки і збори на території міста
Золотоноша на 2018 рік.
На виконання вимог закону проекти регуляторних
актів були оприлюднені на веб-сайті міста у розділі
„Регуляторна політика” та в місцевій газеті
„Златокрай”, проведено відстеження
результативності регуляторних актів з М-тестом та
відправлено пакет документів для отримання
пропозицій від Державної регуляторної служби
України
На офіційному сайті міста створено розділ
виконано
„Регуляторна політика” в якому майже дотримані
всі вимоги, крім - нормативно-правова база,
інформація про здійснення регуляторної діяльності;
відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності; регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування з посиланням на їх офіційні вебсайти (для облдержадміністрації), але даний сайт
підтримується Асоціацією міст України і любі зміни
передбачають оплату. На сьогодні ведеться розробка
власного сайта, де всі вимоги, які зазначені в
розпорядженні буде враховано.

05.07.2017

Остроглазова
В.В.

На офіційному сайті міста Золотоноші
http://zolotonosha.osp-ua.info створено розділ

виконано

Зняти з
контролю

Продовжити
контроль

розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу
3
3

5

6

„Регуляторна політика” де розміщується інформація
про прийняття нових регуляторних актів,
відстеження прийнятих, реєстри діючих
регуляторних актів.

м. Канів
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

На 2017 рік було заплановано до розробки станом на виконано
01.01.2017р. 9 проектів регуляторних актів,
протягом І півріччя 2017 року до плану було
додатково внесено ще 3 проекти. План діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів (із
внесеними змінами) та планів – графіків із
відстеження результативності регуляторних актів
оприлюднені на офіційному сайті Канівської міської
ради.
Перегляд діючих регуляторних актів здійснюється
виконано
та вносяться необхідні зміни.

Продовжити
контроль

Розробка проектів регуляторних актів, АРВ (у тому
числі М-тесту) та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів здійснюється у
відповідності до вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політикиу фері
господарської діяльності» та постанови КМУ № 308
від 11.03.2004 року.

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль
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відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та

05.07.2017

Структурні
підрозділи
виконкому

Офіційний сайт Канівської міської ради приведено у
відповідність до визначеного переліку рубрик.
Створено рубрику «Прозоре місто», в якій є
розділ «Регуляторна політика» і містить в собі
розділи «Планування регуляторної діяльності»,
«Регуляторні акти», «Відомості про здійснення
регуляторної політики».
В розділі «Планування регуляторної
діяльності» оприлюднюються плани з підготовки
регуляторних актів та заходів з відстеження
результативності прийнятих регуляторних актів.
В розділі «Відомості про здійснення
регуляторної політики» оприлюднюються звіти
міського голови про здійснення державної
регуляторної політики Канівською міською радою
та її виконавчим комітетом.
В розділі «Регуляторні акти» розміщені
- діючи регуляторні акти, з вказаним номером та
датою прийнятого рішення, вказується розробник
проекту та назва регуляторного акту;
- проекти регуляторних актів з аналізом
регуляторного впливу;
- відстеження результативності регуляторних актів;
нормативно – правова база по здійсненню
регуляторної політики.
Розділ «Регуляторна політика» на офіційному сайті
Канівської міської ради функціонує та систематично
наповнюється.

виконано

Зняти з
контролю

виконано

Продовжити
контроль

Планування розробки та відстеження регуляторних
виконано
актів здійснюється відповідно до чинного
законодавства. Щороку до 15 грудня поточного року

Продовжити
контроль

м. Сміла

планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

5

6

9

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:

(відділи,
управління)

затверджуються відповідні плани на наступний рік.
Зміни до планів діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів здійснюються
по мірі необхідності а також у разі змін
законодавства.
Внесення відповідних змін або визнання їх такими,
що втратили чинність, та оприлюднення
регуляторних актів на офіційному веб-сайті
Смілянської міської ради проводиться по мірі
необхідності та у разі змін законодавства.
Всього за І півріччя 2017 р.:
прийнято регуляторних актів –
переглянуто -

05.07.2017

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

05.07.2017

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

розробка проектів регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів здійснюється
відповідно до вимог законодавства.
Всього за І півріччя 2017 року прийнято нових
регуляторних актів –

05.07.2017

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

На офіційному сайті Смілянської міської ради
(http://smila.ck.ua/) наявний розділ: «Регуляторна
політика». В зазначеному розділі інформація про
регуляторну діяльність міської ради та виконавчого
комітету структурована за напрямками, зокрема:

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Зняти з
контролю

10

5
3

нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

оприлюднення, відстеження, звіти, планування,
тарифи тощо

05.07.2017

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

На офіційному сайті Смілянської міської ради
(http://smila.ck.ua/) наявна рубрика: «Регуляторна
політика», в якому оновлюється по мірі прийняття
рішень міської ради та виконавчого комітету, а
також згідно планів розробки регуляторних актів та
їх відстеження.

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль

м. Умань
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

05.07.2017

Клочко
С.Л.
Якубенко
Н.В.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 7, 32 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», з метою планування
діяльності міської ради та виконавчого комітету з
прийняття рішень, направлених на регулювання
господарських відносин на території міста Умань
Уманською міською радою у I півріччі 2017 року
Уманською міською радою прийняті рішення про
внесення змін до Плану діяльності Уманської

5

6

Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності

05.07.2017

Клочко
С.Л.
Якубенко
Н.В.

05.07.2017

Клочко
С.Л.
Якубенко
Н.В.Н.В.

міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік, а саме:
- від 17.02.2017 р. № 4.5-25/7 (http://umanrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/8354povidomlennia-pro-dopovnennia-planu-diialnosti-zpidhotovky-ra-p17-p18);
- від 07.04.2017р. № 2.4-28/7 (http://umanrada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/8837povidomlennia-pro-vnesennia-zmin-do-rishenniaumanskoi-miskoi-rady-vid-23122016-roku-6222-7-prozatverdzhennia-planu-diialnosti-umanskoi-miskoi-radyz-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2017rik).
Перегляд (інвентаризація) власних регуляторних
актів на предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення відповідних змін
або визнання їх такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних офіційних веб-сайтах у
розділах «Регуляторна діяльність» перебуває на
контролі.
Регуляторні акти, прийняті Уманською міською
радою та її виконавчим комітетом у I півріччі 2017
року були прийняті у відповідності з вимогами
Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів».

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль
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регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Клочко
С.Л.
Якубенко
Н.В.

05.07.2017

Клочко
С.Л.
Якубенко
Н.В.

З метою доступності та відкритості регуляторної
діяльності Уманської міської ради та її виконавчого
комітету на офіційному веб-сайті міської ради у
розділі «Регуляторна політика» розміщено плани та
доповнення діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на рік, план-графік проведення
заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, проекти регуляторних актів,
повідомлення про оприлюднення та аналізи
регуляторного впливу до них, звіти про відстеження
їх результативності, розміщено реєстр власних
регуляторних актів, забезпечено підтримку його в
актуальному стані. Зокрема, розділ «Регуляторна
політика» містить наступний перелік рубрик:
1. Відомості про регуляторну діяльність;
2. Відстеження результативності регуляторних
актів;
3. Діючі регуляторні акти;
4. Оприлюднення проектів регуляторних актів
та аналіз їх регуляторного впливу;
5. Плани підготовки проектів регуляторних
актів;
6. Повідомлення про оприлюднення проектів
регуляторних актів.
Уманською міською радою та її виконавчим
комітетом на офіційному веб-сайті міської ради у
розділі «Регуляторна політика» забезпечено
функціонування та систематичне наповнення
розділу «Регуляторна діяльність».

виконано

Зняти з
контролю

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль

м. Черкаси
Своєчасне внесення змін до
планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та
планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних

05.07.2017

Удод І.І.

Виконавчими органами Черкаської міської ради
забезпечується дотримання вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» в межах
повноважень органів місцевого самоврядування.

5

6

9

актів
Перегляд (інвентаризація)
власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу (у тому
числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308
«Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
Приведення розділу
«Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу

Кількість прийнятих регуляторних актів:
всього - 36, протягом 2017 року – 3.

05.07.2017

виконано

Продовжити
контроль

05.07.2017

Удод І.І

В процесі розробки регуляторних актів виконавчими виконано
органами міської ради забезпечується проходження
процедур планування та оприлюднення документів,
підготовлених в процесі здійснення регуляторної
діяльності, перегляду та відстеження.

Продовжити
контроль

05.07.2017

Удод І.І

Відповідно до вимог чинного законодавства усі
рішення виконавчого комітету та міської ради,
зокрема регуляторні акти, публікуються на сайті
міської ради, у рубриці «Міська влада»

Зняти з
контролю

виконано

10

регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності
регуляторних актів;
інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності;
регуляторна діяльність районних
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з посиланням на
їх офіційні веб-сайти (для
облдержадміністрації)
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність»
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

05.07.2017

Заступник директора

Бащенко О. 37-27-65

Удод І.І

Інформація щодо здійснення регуляторної
діяльності виконавчими органами міської ради
розміщуються на сайті міської ради, сторінці
«Регуляторна політика»

виконано

В. Стеценко

Продовжити
контроль

