Додаток 2
06.08.2019
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання об’єднаними територіальними громадами області пункту 3, 5, 6, 9, 10 розпорядження обласної державної
адміністрації від 24.03.2017 № 130 із змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації
від 20.04.2018 № 262 за 1 півріччя 2019 року
№
з
/п
1

Зміст завдання
2

Термін
виконання
3

Відповідальні за
виконання
4

Інформація
про стан виконання
5

1. Балаклеївська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

Секретар
ради,
начальники
відділів за
напрямком

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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 Українивід 11.03.2004

05.07.2019

Секретар
ради,
начальники
відділів за
напрямком

6.

05.07.2019

начальники
відділів за
напрямком

ІІ квартал 2019 22.24.2019 Рішення про внесення змін
до плану діяльності з підготовки
проектів
регуляторних актів.
03.05.2019 Рішення про внесення змін до плануграфіку
проведення
заходів
відстеження
результативності.
Впродовж звітного періоду
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Проекти регуляторних актів розміщені на сайті
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Черкаська обласна державна адміністрація
№ 02/03-05-02-13/4967 від 07.08.2019
Н4В#ВВВГ>x?qО

Висновок
(виконано,
не виконано)
6

Пропозиції
щодо зняття
з контролю
7

2
Продовження додатку
1

9.

10.

2

№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-правовабаза;
- планування
діяльності;
- оприлюднення
проектів
регуляторних актівта аналізу
регуляторного впливу;
- діючі регуляторні акти;
- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

05.07.2019

Адміністрат
ор системи,
начальники
відділів за
напрямком

На сайті створено рубрику, забезпечено наповнення
функцій

Адміністрат
ор системи,
начальники
відділів за
напрямком

Створено рубрику регулярно, відповідно до змін
заповнюється

05.07.2019

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна вибірково, немає розпоряджень ОДА
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень - (він у відстеженнях, необхідно
перенести у Планування діяльності)
3. Оприлюднення проектів +
4. Діючі +
5. Відстеження +

7

3
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6. Інформація
про
здійснення
діяльності 7. Відповідальні особи +

6

7

регуляторної

2. Баландинська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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 Українивід 11.03.2004
№308 „Про затвердження методик
проведення
аналізувпливута
відстеження
результативності
регуляторного
акта
під
час
розроблення регуляторних актів“
Приведення розділу „Регуляторна
діяльність“ офіційного веб-сайту

05.07.2019

6.

9.

Лляний
М.О.
Муленко
В.В.
Дорда В.В.
Шпильовий
О.О.
Шпильовий
О.О.
Дорда В.В.
Лляний
М.О.

Баландинська ОТГ створена 08.01.2019року. Плани
діяльності з підготовки проектів та відстеження їх
результативності
затверджені
17.05.2019
р.,
оприлюднені на сайті Баландинської ОТГ у розділі
Регуляторна діяльність, у рубриці: планування
діяльності

Виконано

Зняти з
контролю

Необхідності внесення змін не було

Виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Дорда В.В.
Лляний
М.О.
Муленко
В.П.
Шпильовий
О.О.

В І півріччі 2019 року розроблено 3 проекти
регуляторних актів:
1)“Про встановлення ставок та
пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік“.
2)“Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на
2020рік“.
3) «Про встановлення ставок на єдиний податок,
акцизний податок, транспортний податок на 2020 рік;-з
аналізом регуляторного впливу та опубліковано на
сайті Баландинської ОТГ в розділі Регуляторна
діяльність в рубриці планування регуляторної
діяльності.

Виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Шпильовий
О.О.

Виконано

Зняти з
контролю

Приведено
офіційного

розділ
„Регуляторна
діяльність“
веб-сайту
виконавчого
комітету

4
Продовження додатку
1

10.

2

регуляторного органувідповідно
до визначеного перелікурубрик:
- нормативно-правовабаза;
- планування
діяльності;
- оприлюднення
проектів
регуляторних актівта аналізу
регуляторного впливу;
- діючі регуляторні акти;
- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

05.07.2019

4

5

Лляний
М.О.
Дорда В.В.

Баландинської сільської ради відповідно до
визначеного переліку рубрик:
- нормативно-правовабаза;
- 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.

Шпильовий
О.О.
Лляний
М.О.

Забезпечено
функціонування
та
ситематичне
наповнення
розділу
«Регуляторна
діяльність»
офіційного
веб-сайту
виконавчого
комітету
Баландинської сільської ради Кам’янського району
Черкаської області
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

6

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО ВІДМІННО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності - на грудень
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

Виконано

7

Зняти з
контролю

5
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

3.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

Тихенко
Н.А.,
Огурна Я.С.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки
проектів
регуляторних
актів
здійснюється
у
відповідності до чинного законодавства

Виконано

Продовжити
контроль

05.07.2019

Огурна Я.С.

Станом на сьогодні ведеться робота з перегляду
регуляторних актів на предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили чинність

Виконується

Продовжити
контроль

05.07.2019

Огурна Я.С.

Березняківською ОТГ розробка проектів регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(у тому числі М-тесту) та заходів із відстеження
результативності
регуляторних актів здійснюється у відповідності з
вимогами відповідних законодавчих актів. Спеціалісти
сільської ради відвідують семінари та тренінги з
відповідної тематики, де в тому числі, отримують
інформацію про зміни в законодавстві.

Виконується

Продовжити
контроль

Виконано

Зняти з
контролю

3. Березняківська сільська об’єднана територіальна громада

5.

6.

9.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Огурна Я.С.

На офіційному веб-сайті Березняківської ОТГ у розділі
„Регуляторна діяльність“ виділені рубрики відповідно
до визначеного переліку(http://berezotg.org.ua)

6
Продовження додатку
1

10.

2

регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
- діючі регуляторні акти;
- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

05.07.2019

Огурна Я.С.

Систематичне наповнення розділу „Регуляторна
діяльність“ офіційного веб-сайту Березняківської ОГТ
забезпечується.

6

7

Виконується

Продовжити
контроль

-

-

-

-

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база +
2. Планування діяльності: План з підготовки РА на
2019 р +, план-графік відстежень 3. Оприлюднення проектів +3 проекта з АРВ
4. Діючі 5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи -

4. Білозірська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
із відстеження результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних актів на предмет
відповідності
чинному
законодавству, шляхом внесення

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

7
Продовження додатку
1

2

3

4

05.07.2019

-

5

6

7

-

-

-

-

відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення
на
власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„Регуляторна 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:
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

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

8
Продовження додатку
1

10

2

регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

-

5

-

6

7

-

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база +
2. Планування план з підготовки+, план-графік
відстежень 3. Оприлюднення проектів- Оприлюднені прийняті
рішення та 1 АРВ
4. Діючі +, але відсутня дата оприлюднення рішень
5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи -

5. Бобрицька сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

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

05.07.2019

05.07.2019

Відділ
фінансів
сільської
ради

Вносяться своєчасно

Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
житловокомунально
го

Вносяться своєчасно

виконано

-

виконано

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

9
Продовження додатку
1

2

3

„Регуляторна діяльність“

6.

9.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

05.07.2019

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

05.07.2019

4

господарств
а та
комунальної
власності,мі
стобудуванн
я,
земельних
відносин та
охорони
природи.
Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
житловокомунально
го
господарств
а та
комунальної
власності,мі
стобудуванн
я,
земельних
відносин та
охорони
природи.
Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
житловокомунально
го
господарств
а та
комунальної

5

Розробляються згідно законодавства

6

7

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконується своєчасно
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

-

10
Продовження додатку
1

2

3

регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності

10.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

05.07.2019

4

власності,мі
стобудуванн
я,
земельних
відносин та
охорони
природи.
Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
житловокомунально
го
господарств
а та
комунальної
власності,мі
стобудуванн
я,
земельних
відносин та
охорони
природи.

5

6

7

Розроблені та затверджені згідно рішення плану
заходів 5-7

виконано

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна
+
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень
+
3. Оприлюднення
+
4. Діючі
+
5. Відстеження
6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності
7. Відповідальні особи +

6. Бужанська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

Відділ
планування
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій
виконавчого

Виконується
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

11
Продовження додатку
1

5.

6.

9.

2

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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;

3

05.07.2019

05.07.2019

05.07.2019

4

комітету
Бужанської
сільської
ради
Секретар
сільської
ради

Відділ
планування
фінансів,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій
виконавчого
комітету
Бужанської
сільської
ради

Секретар
сільської
ради

5

Виконується

6

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконується

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

На етапі завершення
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

7

12
Продовження додатку
1

10.

2

- діючі регуляторні акти;
- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

3

4

05.07.2019

Секретар
сільської
ради

5

6

Систематично наповнюємо

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база вибірково, немає розпоряджень
ОДА
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень + без дати оприлюднення
3. Оприлюднення проектів +, але без дати
оприлюднення
4. Діючі 5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи +

7. Бузівська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
із відстеження результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних

05.07.2019

05.07.2019

Секретар
Брунь В.Ф.,
Бухгалтерфінансист
Стецюк
В.В.
Брунь В.Ф.

Виконується

Виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконується

Виконано

7

13
Продовження додатку
1

6

9

10

2

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“
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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

3

4

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Стецюк
В.В.

Аналіз регуляторного впливу та заходи із відстеження
результативності
регуляторних актів проводяться

Частково
виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

05.07.2019

Брунь В.Ф.

Брунь В.Ф.

Розділ „Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту
регуляторного органу приведено у відповідність до
визначеного переліку рубрик
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
Розділ „Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту
регуляторного органу приведено у відповідність до
визначеного переліку рубрик
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

Виконано

Виконано

7

14
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна вибірково, немає розпоряджень ОДА
2. Планування план з підготовки+, план-графік
відстежень +
3. Оприлюднення +
4. Діючі +
5. Відстеження 1, інші відсутні
6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи +

8. Буцька селищна об’єднана територіальна громада
3

5

6

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

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Продовжити
контроль

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

не виконано

Продовжити
контроль

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

не виконано

Продовжити
контроль

15
Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

3

4

5

6

7

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконується

Продовжити
контроль

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

не виконано

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна +
2. Планування план з підготовки+, план-графік
відстежень 3. Оприлюднення проектів 4. Діючі +, але без дати оприлюднення
5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи+

9. Великохутірська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

Грицаченко
Н.М

Великохутірська ОТГ була створена 05 січня 2019
року. Плани діяльності з підготовки регуляторних актів
та плани - графіки із відстеження результативності
регуляторних
актів
затверджено
рішенням
Великохутірської сільської ради від 15.03.2019 року

виконано

16
Продовження додатку
1

2

3

4

актів
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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

Грицаченко
Н.М.
Степанок
В.І.

6.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

05.07.2019

Грицаченко
Н.М.
Носок В.І.

5

№6-4/VII та оприлюднено на сайті Великохутірської
сільської радиvhutir_sr@ukr.net15.03.2019 року
Планами діяльності регуляторних актів передбачено 6
регуляторних актів прийнято 3 акти, проект рішення
«Про пайову участь замовників будівництва у розвитку
інфраструктури населених пунктів Великохутірської
сільської об’єднаної територіальної громади» буде
розглядатися в 2 півріччі 2019року, проект рішення
«Про затвердження розміру ставок орендної плати за
земельні ділянки державної та комунальної власності
на 2020 рік на території Великохутірської сільської
об’єднаної територіальної громади» та проект рішення
«Про встановлення ставки транспортного податку на
2020 рік на території Великохутірської сільської
об’єднаної територіальної громади» ДРСУ визнала не
регуляторними актами
Впродовж 1 півріччя згідно плану діяльності по
підготовці проектів регуляторних актів
розроблено 3 проекти регуляторних актів проект
рішення
Великохутірської сільської ради «Про встановлення
ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік на території
Великохутірської сільської об’єднаної територіальної
громади»,проект рішення Великохутірської сільської
ради «Про встановлення ставок єдиного податку для
платників першої та другої групи Великохутірської
сільської об’єднаної територіальної громади на 2020
рік»,проект рішення Великохутірської сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік на території
Великохутірської
сільської
територіальної
громади»,вони пройшли узгодження ДРСУ,по них
розроблено аналіз регуляторного впливу і проведено
заходи
про
відстеженню
результативності
регуляторних актів

6

виконано

виконано

7

17
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

9.

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

05.07.2019

Степанок
В.І
Грицаченко
Н.М.
Носок В.І.
Кущенко
О.В.
Близнюк
Т.М..

На сайті Великохутірської ОТГvhutirotg.org.ua в розділі
«Регуляторна діяльність створено 7 рубрик і розміщено
відповідні документи

виконано

05.07.2019

Степанок
В.І.

Забезпечено
функціонування
та
систематичне
наповнення розділу «Регуляторна діяльність» сайту
Великохутірської ОТГvhutirotg.org.ua

виконано

10.

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО ВІДМІННО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна вибірково, немає розпоряджень ОДА
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень +
3. Оприлюднення +
4. Діючі +
5. Відстеження +
6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи +

7

18
Продовження додатку
1

2

3

4

5

3.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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;

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

10. Вільшанська селищна об’єднана територіальна громада

5.

6.

9.

6

7

19
Продовження додатку
1

10.

2

- 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

3

4

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна вибірково, немає розпоряджень ОДА
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень +
3. Оприлюднення проектів +, але відсутня дата
оприлюднення
4. Діючі +, але відсутня дата оприлюднення
5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи -

11. Водяницька сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
із
відстеження
результативності
регуляторних
актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних актів на предмет

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

-

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

-

7

20
Продовження додатку
1

6.

9.

2

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

3

4

5

6

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

-

05.07.2019

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

-

7

21
Продовження додатку
1

2

3

4

10.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

05.07.2019

-

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

7

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна +
2. Планування: план з підготовки з неправильною
назвою (без дати оприлюднення) + , план-графік
відстежень 3. Оприлюднення проектів: 1 проект без дати
оприлюднення, повідомлення, АРВ -,
4. Діючі +,
5. Відстеження 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності + додати правильну назву та дату
оприлюднення
7. Відповідальні особи +

12. Дмитрушківська сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

Ярошенко
О.В.

Рішення №4-15/VII від 28.02.2019

Виконано

Перебуває на
контролі

05.07.2019

Гейко Р.Г.

Начальником
юридичного
відділу
постійно
проводиться моніторинг власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинного законодавства

Виконано

Перебуває на
контролі

22
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

6.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

05.07.2019

Ярошенко
О.В.
Гейко Р.Г.
Кожухівськ
а І.О.

Розроблено проекти регуляторних актів, аналізи
регуляторного впливу відповідно до вимог чинного
законодавства

Виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Бень К.І.
Гейко Р.Г.

На офіційному сайті сільської ради упорядковано
розділ «регуляторна діяльність» відповідно до
визначеного переліку рубрик

Виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Бень К.І.

Постійно проводиться робота по наповненню розділу
«Регуляторна діяльність» на офіційному веб-сайті
сільської ради

Виконано

Перебуває на
контролі

9.

10.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19

23
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

Виконано

Зняти з
контролю

Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база +
2. Планування план з підготовки + (сканований не
належним чином), план-графік відстежень 3. Оприлюднення +
4. Діючі 5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи +

13. Єрківська селищна об’єднана територіальна громада
3

5

6

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

05.07.2019

Єрківська
ОТГ

План діяльності Єрківськогї ОТГ з підготовки проектів
регуляторних актів затверджено від 14.11.2018№4316/VIIта оприлюднено 23.11.2018 року

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів

05.07.2019

Єрківська
ОТГ

Протягом звітного періоду власні регуляторні акти не
скасовувалися

Виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Єрківська
ОТГ

Розроблено 6 проектів регуляторних актів:
1. Про встановлення ставок та пільг із сплати

В стадії
виконання

Продовжити
контроль

План-графік
діяльності виконавчого комітету
Єрківської селищної ради, щодо проведення заходів з
відстеження результативності прийнятих регуляторних
актів на 2019 рік від 14.06.2018
оприлюднено
08.05.2019 року
Змін не вносилося.

24
Продовження додатку
1

2

3

4

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“

5

6

7

Виконано

Зняти з
контролю

земельного податку на 2020 рік на території Єрківської
об’єднаної територіальної громади;
2. Про встановлення податку на нерухоме майно ,
відмінне від земельної ділянки на території Єрківської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
3. Про встановлення транспортного
податку
на
території
Єрківської
об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік
4. Про встановлення єдиного податку на території
Єрківської об’єднаної територіальної громади
на
2020рік
5. Про встановлення туристичного збору на території
Єрківської об’єднаної територіальної громади на 2020
рік.
6. Про ставки орендної плати на земельні ділянки
Єрківської на 2020 рік.
Аналіз регуляторного впливу до них не проведено.

9

10

Приведення
розділу"Регуляторна
діяльність" офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно до
визначеного переліку рубрик
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

05.07.2019

Єрківська
ОТГ

05.07.2019

Єрківська
ОТГ

Заходи з відстеження результативності будуть зроблені
до набрання чинності вище зазначених регуляторних
актів до 01.01.2020 року.
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Розділ
«Регуляторна
діяльність»
інформацією по мірі необхідності.
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

наповнюється
РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна +
2. Планування план з підготовки+, план-графік

25
Продовження додатку
1

2

3

4

5

відстежень +
3. Оприлюднення +
4. Діючі +, 2 по за рубрикою
5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
діяльності 7. Відповідальні особи -

6

регуляторної

14. Жашківська міська об’єднана територіальна громада
3

5

6

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

05.07.2019

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“

05.07.2019

Забезпечення

05.07.2019

розробки

проектів

секретар
міської
ради,
секретар
(керуючий
справами)
виконавчого
комітету
міської ради
секретар
міської
ради,
секретар
(керуючий
справами)
виконавчого
комітету,
начальник
відділу
юридичного
забезпеченн
яюрисконсул
ьта апарату
виконавчого
комітету
Жашківсько
ї міської
ради
секретар

При потребі вносяться зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності регуляторних
актів

виконується

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Щомісяця проводиться перегляд власних регуляторних
актів на предмет відповідності чинному законодавству,
шляхом внесення відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та оприлюднення на
власному офіційному веб-сайті у розділі „Регуляторна
діяльність“

виконується

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного

виконується

7

26
Продовження додатку
1

9

10

2

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

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту регуляторного
органу

3

05.07.2019

05.07.2019

4

5

міської
ради,
секретар
(керуючий
справами)
виконавчого
комітету
структурні
підрозділи
апарату
виконавчого
комітету
Жашківсько
ї міської
ради

впливу (у тому числі М-тесту) та заходи із відстеження
результативності
регуляторних актів розробляються з дотриманням та 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“

6

секретар
міської
ради,
секретар
(керуючий
справами)
виконавчого
комітету
Жашківсько
ї міської
ради
секретар
міської
ради,
секретар
(керуючий
справами)
виконавчого
комітету
Жашківсько
ї міської
ради

Розділ „Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту
Жашківської міської ради приведено відповідно до
визначеного переліку рубрик

виконується

Розділ „Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту
Жашківської міської ради функціонує постійно,
забезпечується його наповнення

виконується

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:

РІВЕНЬ

7

27
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

1. Нормативна вибірково, немає розпоряджень ОДА
2. Планування: план з підготовки + (без дати
оприлюднення), план-графік відстежень 3. Оприлюднення: рубрика не відкривається -;
Перенести повідомлення про оприлюднення з
розділу РД в рубрику Оприлюднення;
4. Діючі: без дати та номеру рішення +/5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи -

15. Зорівська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

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

05.07.2019

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“
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

05.07.2019

Курятник
Г.М.

Своєчасно вносяться зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності регуляторних
актів

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
Чинні регуляторні акти розміщені на офіційному сайті
ради в рубриці «Регуляторна діяльність»

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

В першому півріччі 2019року 2 регуляторні акти
розроблялися відповідно до вимог Закону України Про
засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності“
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

7

28
Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

05.07.2019

Розділ «Регуляторна діяльність»
відповідність до вимог законодавства

у

виконано

05.07.2019

Розділ сайту «Регуляторна діяльність» систематично
наповнюється

виконано

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

приведено

НИЗЬКИЙ

7

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база +
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень +, але він розміщений у рубриці
Відстеження
результативності
(необхідно
перенести)
3. Оприлюднення - жодного проекту
4. Діючі +
5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи+

16. Іваньківська сільська об’єднана територіальна громада
3

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

05.07.2019

Підлубна
В.П

У першому півріччі 2019 року зміни до плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не
вносилися

Виконано за
звітній період

Продовжити
контроль

29
Продовження додатку
1

5

6

9

10

2

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
„Регуляторна 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

7

05.07.2019

Підлубна
В.П

Систематично здійснюється перегляд регуляторних
актів на відповідність до чинного законодавства.
Рішення не скасовувались.

Виконано за
звітній період

Продовжити
контроль

05.07.2019

Підлубна
В.П

При підготовці проектів регуляторних актів сільська
рада дотримується вимог ЗУ «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови КМУ від 11.03.2004 № 308.

Виконано за
звітній період

Продовжити
контроль

Виконано за
звітній період

Продовжити
контроль

Виконано за
звітній період

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Підлубна
В.П

05.07.2019

Підлубна
В.П.
Почапська
Г.В.

Розділ «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту
сільської
ради
http://ivankivska.gromada.org.ua/
приведено у відповідність до визначеного переліку
рубрик
На офіційному веб-сайті сільської ради функціонує та
систематично наповнюється розділ «Регуляторна
діяльність»
КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"

30
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база +
2. Планування план з підготовки +, план-графік
відстежень 3. Оприлюднення +
4. Діючі +, але відсутня дата оприлюднення та
номер рішення
5. Відстеження 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи -

17. Іркліївська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

Демуз Р.І.

розглянуто на сесії сільської ради, рішення
25.06.2019 №25-12/VII

від

виконано

від

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
05.07.2019

Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го співробітництва (
голова
комісії
Середа
М.Д.)

розглянуто на сесії сільської ради, рішення
25.06.2019 №25-12/VII
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

7

31
Продовження додатку
1

2

3

4

5

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“

05.07.2019

Демуз Р.І.

Приведення
розділу"Регуляторна
діяльність" офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно до
визначеного переліку рубрик
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го співробітництва
(голова
комісії
Середа
М.Д.)
Демуз Р.І.

Забезпечено розроблення проектів регуляторних актів
прийнятих у І півріччі 2019 року
та
аналізів
регуляторного впливу ( в тому числі М-тесту).
Заходи з відстеження у І півріччі 2019 року не
проводились.

05.07.2019

Демуз Р.І.

9

10

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Розділ «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту
приведено відповідно до визначеного переліку рубрик

виконано

Проводиться систематичне
«Регуляторна діяльність»
сільської ради

виконано

наповнення
офіційного

розділу
веб-сайту

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база +
2. Планування план з підготовки+, план-графік
відстежень +
3. Оприлюднення +

7

32
Продовження додатку
1

2

3

4

5

4. Діючі +
5. Відстеження за 2018 +; за 2019 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності за 2018+, за 1 півр. 20197. Відповідальні особи+ додати контактні телефони

18. Кам’янська міська об’єднана територіальна громада
3

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

05.07.2019

Спеціаліст
1-ї категорії
реєстраційн
оюридичного
відділу
О.Б.
Пашковська

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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

Реєстраційн
оюридичний
відділ;
- відділ
житловоком
унального
господарств
а,
будівництва
та
інвестицій;
- відділ
фінансів;

Рішення від 21.12.2018 № 17-38 « Про затвердження
плану діяльності Кам’янської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів»; Рішення від 01.02.2019
№ 18-9; 01.03.2019 № 19-7; 05.04.2019 № 20-8;
26.04.2019 № 21-5 «Про затвердження Змін до Плану
діяльності Кам’янської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів»;
Рішення від 01.02.2019 №18-10 «Про затвердження
Плану-графіка проведення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів Кам’янської
міської ради на І квартал 2019 року»; рішення від
05.04.2019 № 20-9 «Про затвердження Плану-графіка
проведення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів Кам’янської міської ради на ІІ
квартал 2019 року»; рішення від 26.04.2019 № 21-6
«Про затвердження змін до Плану-графіка проведення
заходів з відстеження результативності регуляторних
актів Кам’янської міської ради на ІІ квартал 2019 року»
Рішення від 23.04.2019 № 49 «Про затвердження норм
утворення
твердих
побутових
відходів»
(оприлюднення регуляторного акту та аналізу
08.03.2019, 23.04.2019); рішення від 21.06.2019 року №
23-10 «Про затвердження Правил благоустрою
території м. Кам’янка та населених пунктів об’єднаної
територіальної
громади»
(оприлюднення
регуляторного акту та аналізу 18.02.2019, 17.04.2019,
21.06.2019);
Рішення 21.06.2019 № 23-7 «Про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»
(оприлюднення регуляторного акту та аналізу
03.04.2019, 12.07.2019); рішення від 21.06.2019 № 23-8
«Про встановлення окремих місцевих податків і зборів
на 2020 рік» (оприлюднення регуляторного акту та

6

7

33
Продовження додатку
1

2

3

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“

05.07.2019

9

Приведення
розділу"Регуляторна
діяльність" офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно до
визначеного переліку рубрик

05.07.2019

4

5

- відділ
земельних
відносин та
екології.

аналізу 03.04.2019, 12.07.2019); рішення від 21.06.2019
№ 23-9 «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на неухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на 2020 рік» (оприлюднення регуляторного
акту та аналізу 03.04.2019, 12.07.2019)
оприлюднення регуляторного акту та аналізу15.02.2019
«Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.
Кам’янка та сільських населених пунктах, які входять
до складу Кам’янської ОТГ». оприлюднення
регуляторного акту та аналізу 08.03.2019 «Про
затвердження норм утворення твердих побутових
відходів»; оприлюднення регуляторного акту та аналізу
18.02.2019, 17.04.2019«Про затвердження Правил
благоустрою території м. Кам’янка та населених
пунктів об’єднаної територіальної громади»;
оприлюднення регуляторного акту та аналізу
03.04.2019«Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік»; оприлюднення
регуляторного акту та аналізу 03.04.2019 «Про
встановлення окремих місцевих податків і зборів на
2020 рік»; оприлюднення регуляторного акту та аналізу
03.04.2019 «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на неухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на 2020 рік»
Розділ «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту
Кам’янської міської ради приведено у відповідність з
вимогами до розпорядження ОДА, інформація
розміщується по рубриках.

Реєстраційн
оюридичний
відділ;
- відділ
житловоком
унального
господарств
а,
будівництва
та
інвестицій;
- відділ
фінансів;
- відділ
земельних
відносин та
екології.
Рожко
Наталія
Сергіївна ;
Мартинюк
Вячеслав
Володимиро
вич ;Романе
нко Юлія
Миколаївна
;Монзуль
Анастасія
Олександрів
на
Хоменко
Богдан

6

7

34
Продовження додатку
1

10

2

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

05.07.2019

4

Анатолійов
ич ;
Пашковська
Ольга
Борисівна
Реєстраційн
оюридичний
відділ;
- відділ
житловоком
унального
господарств
а,
будівництва
та
інвестицій;
- відділ
фінансів;
- відділ
земельних
відносин та
екології.

5

6

7

офіційний веб-сайт Кам’янської міської ради
розділ «Регуляторна діяльність»
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
1. Нормативна база - (перенести базу з сайту ОДА)
2. Планування план з підготовки+, план-графік
відстежень +
3. Оприлюднення: повідомлення +; проекти+; АРВ
+;
4. Діючі + без дати та номеру рішення;
5. Відстеження
+,
перенести
повідомлення+проект+АРВ
до
рубрики
Оприлюднення;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за 2018+, за 1 півр. 20197. Відповідальні особи+

19. Канівська міська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

5.

Перегляд (інвентаризація) власних

05.07.2019

Гончаренко
Е.В.

На 2019 рік було заплановано до розробки 8 проектів
регуляторних актів, протягом І півріччя 2019 року до
плану було додатково внесено ще 2 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.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Канівською міською радою та її виконавчим комітетом

Виконано

Продовжити

35
Продовження додатку
1

6.

9.

2

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

3

05.07.2019

4

5

6

щомісячно переглядаються (інвентаризація) власні
регуляторні акти на предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили чинність та
оприлюднюються на власному офіційному веб-сайті у
розділі "регуляторні акти".
Протягом І півріччя 2019 року було скасовано 2
рішення виконавчого комітету.
Всі проекти регуляторних актів, аналізів регуляторного
впливу (у тому числі М-тесту) та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів розроблені 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». Інформація про
кількість розроблених проектів регуляторних актів та
заходів з відстеження результативності розміщені на
офіційному веб-сайті у розділі "регуляторні акти".

за звітний
період

контроль

7

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
05.07.2019

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 «Регуляторні акти» розміщені :
- нормативно – правова база по здійсненню
регуляторної політики.
- діючи регуляторні акти, з вказаним номером та датою
прийнятого рішення, вказується розробник проекту та
назва регуляторного акту;
- проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного

36
Продовження додатку
1

2

3

регуляторної діяльності

4

5

6

7

впливу;
- відстеження результативності регуляторних актів
КОМЕНТАР:
РОЗДІЛ
«РЕГУЛЯТОРНА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
НЕ
ПРИВЕДЕНО
ДО
ВИЗНАЧЕНОГО ПЕРЕЛІКУ РУБРИК.

10.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

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.
Розділ
«Регуляторні
акти»
постійно
наповнюється
інформацією
щодо
проектів
регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу;
прийнятих та діючих регуляторних актів; відстеження
їх
результативності.
Зазначаються
розробники
регуляторного акту та дати розміщення проекту
рішень,
прийняття,
проведення
відстеження
регуляторного акту.
КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт+; Розділ +;
Рубрики:
Створено 3 рубрики замість 7:
1. Планування діяльності
2. Регуляторні акти (містить нормативно-правову
базу частково, проекти рішень, АРВ, відстеження
результативності)
3. Відомості про здійснення РД (містить звіти
голови про здійснення регуляторної діяльності) +,

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль
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Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

КОМЕНТАР:
ПРИВЕСТИ
РОЗДІЛ
«РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ВІДПОВІДНО ДО
ВИЗНАЧЕНОГО
ПЕРЕЛІКУ
РУБРИК
ТА
НАПОВНИТИ ЇХ:
- 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.

20. Карашинська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

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

05.07.2019

05.07.2019

05.07.2019

Поліщук
О.В.
Набок Т.В.
Омельянчук
М.В.

На протязі року

Поліщук
О.В.
Набок Т.В.
Омельянчук
М.В.

На протязі року

Поліщук
О.В.
Набок Т.В.
Омельянчук
М.В.

На протязі року

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
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Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Поліщук
О.В.
Набок Т.В.
Омельянчук
М.В.

На протязі року

Поліщук
О.В.
Набок Т.В.
Омельянчук
М.В.

На протязі року

05.07.2019

5

6

7

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність"
Наповнення:
Нормативна база +
Планування: план з підготовки +, план-графік
відстежень +, але відсутня дата оприлюднення.
Оприлюднення проектів +,
Діючі +, але відсутня дата оприлюднення та №,
дата і повна назва рішень
Відстеження Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Відповідальні особи-
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Продовження додатку
1

2

3

4

5

3.

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

05.07.2019

Н.І.
Добровольс
ька

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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;

05.07.2019

Н.І.
Добровольс
ька

05.07.2019

Н.І.
Добровольс
ька

Забезпечено станом на 01.07.2019 в повному обсязі

Н.І.
Добровольс
ька

Забезпечено станом на 01.07.2019 в повному обсязі

6

7

Не виконано
(не було
потреби)

Не знімати з
контролю

Не виконано
(не було
потреби)

Не знімати з
контролю

Виконано

Не знімати з
контролю

Виконано

Зняти з
контролю

21. Ладижинська сільська об’єднана територіальна громада

6.

9.

05.07.2019

Оскільки
Ладижинська
сільська
об’єднана
територіальна громада почала діяти з 4.01.2019 року,
тому вносити зміни до планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження результативності регуляторних актів не
виникало необхідності, але у подальшому перебуває на
постійному контролі
Оскільки
Ладижинська
сільська
об’єднана
територіальна громада почала діяти з 4.01.2019 року,
тому дане питання не потребувало вирішення, але у
подальшій роботі буде постійно під контролем

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

40
Продовження додатку
1

10.

2

- 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Н.І.
Добровольс
ька

5

Забезпечено станом на 01.07.2019 в повному обсязі
05.08.19

6

7

Виконано

Зняти з
контролю

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) план-графік здійснення відстежень на 2019 +;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності (додати всі
відстеження відповідно плану -графіку) 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

22. Лебедівська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

Сіроштан
О.А.

Впродовж І півріччя зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності регуляторних
актів не вносились. На офіційному сайті Лебедівської
сільської ради в розділі «регуляторна діяльність»
розміщено план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік та план графік із

41
Продовження додатку
1

5.

6.

2

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

3

4

05.07.2019

Сіроштан
О.А.

05.07.2019

Сіроштан
О.А.

5

6

7

відстеження результативності регуляторних актів на
2019 рік.
Станом на 01.07.2019 року регуляторні акти прийняті
Лебедівською сільською радою відповідають нормам
чинного законодавства

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

У І півріччі 2019 року розроблялися
проекти
регуляторних актів «Про затвердження норм утворення
твердих побутових відходів в населених пунктах
Лебедівської сільської ради» , «Про затвердження
Правил благоустрою території населених пунктів
Лебедівської сільської ради Кам’янського району
Черкаської області», «Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2020 рік на території Лебедівської
сільської ради»,
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
2020 рік на території Лебедівської сільської
ради» , «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік на території
Лебедівської сільської ради».
Здійснювався аналіз регуляторного впливу та заходи із
відстеження результативності регуляторних актів 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 регуляторних
актів». В результаті було прийнято 5 регуляторні акти:
№ 4-13/УІІ «Про затвердження норм утворення
твердих побутових відходів в населених пунктах
Лебедівської сільської ради», № 4-14/УІІ
«Про затвердження Правил благоустрою території

42
Продовження додатку
1

2

3

4

9.

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

05.07.2019

Сіроштан
О.А.

10.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

Сіроштан
О.А.

5

населених пунктів Лебедівської сільської ради
Кам’янського району Черкаської області», № 6-2/УІІ
««Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020
рік на території Лебедівської сільської ради», № 63/УІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку
на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
2020 рік на території Лебедівської сільської
ради», № 6-4/УІІ «Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на 2020 рік на території
Лебедівської сільської ради»
Виконавчим комітетом Лебедівської сільської ради у
червні 2019 року було удосконалено розділ
«егуляторна діяльність», що розміщений на офіційному
сайті Лебедівської сільської ради. Створені нові
рубрики для швидкого і якісного доступу населення та
суб’єктів господарювання до відповідної інформації, а
саме:
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
Протягом І півріччя було проведено наповнення та
оновлення розділу «Регуляторна діяльність» на
офіційному сайті Лебедівської сільської ради
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО ВІДМІННО
Розділ "РД"
05.08.19

РІВЕНЬ

6

7

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль
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1

2

3

4

5

6

7

Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) план-графік здійснення відстежень на 2019 +;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

23. Леськівська сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

6.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

Письменний
С.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Письменний
С.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Письменний
С.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

Зняти з
контролю
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Продовження додатку
1

9.

10.

2

№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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Письменний
С.М.

05.07.2019

Письменний
С.М.

5

6

7

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

Зняти з
контролю

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

Зняти з
контролю

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+, частково
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +; план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +, але відсутні дати та
номера рішень;
5. Відстеження результативності -
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Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

24. Лип’янська сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

6.

9.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

Бакуменко
К.А.

Затверджено план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та план-графік із відстеження
результативності регуляторних актів.

Виконано

-

05.07.2019

Бакуменко
К.А.

Регуляторних актів на момент звітності не було.

Виконано

-

05.07.2019

Бакуменко
К.А.

На момент звітності розробки проектів регуляторних
актів на було.

05.07.2019

Бакуменко
К.А.

Розділ „Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту
регуляторного органу Лип`янської сільської ради
відповідно до визначеного переліку рубрик створено та

46
Продовження додатку
1

10.

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

триває наповнення.

05.07.2019

Бакуменко
К.А.

Розділ „Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту
регуляторного органу Лип`янської сільської ради
відповідно до визначеного переліку рубрик створено та
триває наповнення.
КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +; план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти – (не приймались);
5. Відстеження результативності 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

25. Лисянська селищна об’єднана територіальна громада
3.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів

05.07.2019

Гусятинськ
ий С. В.

Висвітлені на сайті

виконано

7
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Продовження додатку
1

5.

6.

9.

2

регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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;

3

4

5

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Гусятинськ
ий С. В.

Не здійснювалось

05.07.2019

Рябоштан
О. М.

У першому півріччі розроблено 4-ри проекти
регуляторних актів, які разом з аналізом регуляторного
впливу розміщені на офіційному веб сайті Лисянської
селищної ради у рубриці «оприлюднення проектів
регуляторних актів», заходи з відстеження не
проводились

05.07.2019

Гусятинськ
ий С. В.

Розроблено розділ з відповідними рубриками та
посиланнями на розділ

6

7
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Продовження додатку
1

10.

2

- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Гусятинськ
ий С. В.

5

6

7

Зміни не вносилися в зв’язку з новостворенням
громади

Не виконано

-

Рішення від 18.01.2019р. № 2-3/VII Про внесення змін

Виконано

Зняти з

Усі рубрики наповнені відповідною інформацією
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) -; план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу -;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

26. Литвинецька сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

5.

Перегляд (інвентаризація) власних

05.07.2019

Начальник
відділу
юридичного
та
кадрового
забезпеченн
я ради
Науменко
А.Є.
Начальник
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1

6.

9.

2

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

3

4

5

до рішення сесії № 31-2/VII від 19.06.2018 р. «Про
становлення місцевих податків і зборів на території
Литвинецької сільської ради на 2019 рік».

05.07.2019

відділу
юридичного
та
кадрового
забезпеченн
я ради
Науменко
А.Є.
Начальник
відділу
юридичного
та
кадрового
забезпеченн
я ради
Науменко
А.Є.

Начальник
відділу
юридичного
та
кадрового
забезпеченн
я ради
Науменко
А.Є.

Створено розділ «Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту до визначеного переліку рубрик

05.07.2019

На офіційном веб-сайті громади оприлюднені проекти
регуляторних актів, аналізів регуляторного спливу та
звітів про відстеження регуляторних актів

6

7

контролю

Виконано

Зняти з
контролю

Виконано

Зняти з
контролю

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
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Продовження додатку
1

10.

2

регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

7

05.07.2019

Начальник
відділу
юридичного
та
кадрового
забезпеченн
я ради
Науменко
А.Є.

Наповнюється
по
мірі
реалізації
державної
регуляторної політики в Литвинецькій сільській раді
об’єднаної територіальної громади Черкаської області

-

-

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+ частково, відсутні
розпорядження ОДА.
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) -, план-графік здійснення відстежень на 2019 -;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

27. Ліплявська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів

05.07.2019

Юрженко
Ж.В.
Дудник
В.О.

Зміни до планів діяльності з підготовки регуляторних
актів вносяться вчасно та вчасно висвітлюються на
офіційному веб-сайті

Виконано

Пропонується
зняти з
контролю

05.07.2019

Юрженко
Ж.В.
Дудник
В.О.,
керівники
структурних
підрозділів
виконкому

Перегляд регуляторних актів здійснюється постійно,
при необхідності вносяться зміни, та вчасно
оприлюднюються

Виконано

Пропонується
зняти з
контролю

05.07.2019

Юрженко
Ж.В.

Забезпечено розробку проектів регуляторних актів,
аналізів
регуляторного
впливу

Виконано

Пропонується
зняти з

51
Продовження додатку
1

9

10

2

регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

Дудник
В.О.,
керівники
структурних
підрозділів
виконкому

та заходів із відстеження результативності
регуляторних актів у відповідності з вимогами Закону
України „Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності“

05.07.2019

Юрженко
Ж.В.
Дудник
В.О.,
керівники
структурних
підрозділів
виконкому

Приведено
розділ
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту Ліплявської сільської ради
відповідно до визначеного переліку рубрик

Виконано

Пропонується
зняти з
контролю

05.07.2019

Юрженко
Ж.В.
Дудник
В.О.,

Забезпечено функціонування та систематичного
наповнення
розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту сільської ради

Виконано

Пропонується
зняти з
контролю

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО ВІДМІННО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+, частково

6

7

контролю

52
Продовження додатку
1

2

3

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

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів

6

3

4

5

2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +; план-графік здійснення відстежень на 2019
+, без дати оприлюднення;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +;
6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +
28. Матусівська сільська об’єднана територіальна громада
05.07.2019
Постійна
Виконано
комісія з
питань
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
фінансів,
бюджету,
планування,
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва
05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

6

7

53
Продовження додатку
1

9

10

2

регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Постійна
комісія з
питань
фінансів,
бюджету,
планування,
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва

Виконано

Постійна
комісія з
питань
фінансів,
бюджету,
планування,
соціальноекономічног

Наповнюється

05.07.2019

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО

РІВЕНЬ

7

54
Продовження додатку
1

2

3

4

5

о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва

Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +; план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності
- ВІДСУТНЯ
РУБРИКА
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності - ВІДСУТНЯ РУБРИКА
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

29. Медведівська сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

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

05.07.2019

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“

05.07.2019

Комісія з
питань
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
управління
комунальни
м майном
Комісія з
питань
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
управління
комунальни
м майном

Своєчасно вносимо зміни
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Проведений
перегляд (інвентаризація)
власних
регуляторних актів на предмет відповідності чинному
законодавству. шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили чинність
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

6

7

55
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

Комісія з
питань
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
управління
комунальни
м майном

Всі проекти регуляторних актів розроблялися з
аналізами 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»

Комісія з
питань
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
управління
комунальни
м майном

Рубрика «Регуляторна діяльність» ведеться своєчасно

Комісія з
питань
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та

Рубрика «Регуляторна діяльність» функціонує

9.

10.

05.07.2019

05.07.2019

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

7

56
Продовження додатку
1

2

3

4

5

управління
комунальни
м майном

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +; план-графік здійснення відстежень на 2019-;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу -;
4. Діючі регуляторні акти -;
5. Відстеження результативності -;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності - ;
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

6

7

-

-

-

-

30. Межиріцька сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

6.

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

05.07.2019

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу

05.07.2019

05.07.2019

Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
планування
бюджету та
фінансів

-

Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
планування
бюджету та
фінансів

-

Постійна
комісія
сільської

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

1.Проект регуляторного акта - рішення сільської ради»
Про встановлення місцевих податків і зборів на
території Межиріцької сільської ради на 2020 рік».-

Виконано

57
Продовження додатку
1

2

3

(утому 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“

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

4

ради з
питань
планування
бюджету та
фінансів
області

05.07.2019

05.07.2019

Постійна
комісія
сільської
ради з
питань
планування
бюджету та
фінансів

Постійна
комісія
сільської
ради з

5

6

7

виконано.
2. Проект регуляторного акта - рішення сільської
ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку Межиріцької сільської ради на
2020 рік»-виконано.
3. Проект регуляторного акта- рішення сільської ради « Про встановлення ставок та пільг із спл
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»-виконано.
4. Проект регуляторного акта - рішення сільської ради « Про встановлення акцизного податку
Межиріцької сільської ради на2020 рік»-виконано.
5. Проект регуляторного акта - рішення сільської ради « Про встановлення податку на
прибуток підприємств на території Межиріцької сільської ради на 2020 рік»-виконано.
6. Проект регуляторного акта - рішення сільської ради « Про затвердження процентних ставок
орендної плати за землю державної та комунальної власності Межиріцької сільської ради на
2020 рік»-виконано.
7. Проект регуляторного акта - рішення сільської ради « Про оренду комунального майна
Межиріцької сільської ради»-виконано.
8. Проект регуляторного акта - рішення сільської ради « Про пайову участь замовників
будівництва урозвитку інфраструктури Межиріцької
сільської ради »-виконано.
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконано

-
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Продовження додатку
1

2

3

4

питань
планування
бюджету та
фінансів

5

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

6

7

Виконано

Продовжити
термін
виконання

Виконано

Продовжити
термін
виконання

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+ частково, відсутні
розпорядження ОДА
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) -; план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти +, але відсутні дати
оприлюднення та № і дати рішень;
5. Відстеження результативності 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

31. Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада (Драбівський р-н)
3.

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

05.07.2019

Донець А.Г.

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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

Донець А.Г.

Вибори до Михайлівської сільської ОТГ відбулися
23.12.2018 року.
Рішенням сесії від 11.01.2019 № 2-13 \VІІ затверджено
План діяльності
Михайлівської сільської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
Станом на 01.07.2019 зміни до даного рішення не
вносилися.
Рішення про прийняття місцевих податків та зборів по
Михайлівській та Бойківщинській сільських радах на
2019
рік
розміщенні
на
офіційних
сайтах
Михайлівської та Бойківщинської сільських рад
(Драбівської районної ради).
Всі прийняті регуляторні акти у І півріччі 2019 року
розміщенні на сайті Михайлівської ОТГ (mihsilrada –
gromada.org.ua)

59
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

Донець А.Г.

Проекти регуляторних актів їх аналіз проводиться
відповідно 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“

9.

10.

6

7

Продовжити
термін
виконання

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

05.07.2019

Донець А.Г.

Відповідальною особою, спільно з розробниками сайту
сільської ради проведені відповідні роботи щодо
визначеного переліку рубрик у розділі «Регуляторна
діяльність».

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+

Виконано

Зняти з
контролю
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Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

Впродовж I півріччя зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності регуляторних
актів не вносились. На офіційному сайті Михайлівської
сільської ради в розділі “регуляторна діяльність”
розміщено план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік та план-графік із
відстеження результативності регуляторних актів на
2019 рік.
Станом на 01.07.2019 року регуляторні актиприйняті
Михайлівською сільською радою
відповідають
нормам чинного законодавства.

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

У I півріччі 2019 року
розроблялися проекти
регуляторних актів «Про заборону продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім
закладів ресторанного господарства) в нічний час»,
«Про
затвердження
Правил
благоустрою
Михайлівської сільської ради», «Про пайову участь у
розвитку інфраструктури сіл Михайлівської сільської
ради», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) план-графік здійснення відстежень на 2019 -;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

32. Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада (Кам’янський район)
3

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

05.07.2019

Вакуленко
Н.І.

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із
відстеження результативності
Регуляторних актів у відповідності з
вимогами Закону України „Про
засади
державної
регуляторної
політики у сфері господарської

05.07.2019

Вакуленко
Н.І.

05.07.2019

Вакуленко
Н.І.

6
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Продовження додатку
1

2

3

4

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“

9

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;

05.07.2019

Вакуленко
Н.І.

5

земельного податку на 2020 рік», «Про встановлення
ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» та«Про
встановлення ставок на єдиний податок, транспортний
податок, збір за місця для паркування транспортних
засобів, туристичний збір на 2020 рік»
та здійснювалися аналізи регуляторного впливу
проектів регуляторних актів (у тому числі М-тесту) у
відповідності з вимогами
ЗУ “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”. В
результаті було прийнято 3 регуляторні акти: №202/VII «Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку на 2020 рік», №20-3/VIII «Про
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
2020 рік», №20-4/VIII «Про встановлення ставок на
єдиний податок, транспортний податок, збір за місця
для паркування транспортних засобів, туристичний
збір на 2020 рік». Інші проекти знаходяться на
доопрацюванні. Заходи з відстеження результативності
регуляторного акту не здійснювалися в зв’язку з тим,
що базове відстеження буде проведено до набрання
чинності вищевказаних рішень.
Виконавчим комітетом Михайлівської сільської ради у
червні 2018 року
було удосконалено
розділ
“Регуляторна діяльність”, що розміщений на
офіційному сайті Михайлівської сільської ради.
Створені нові рубрики для швидкого і якісного
доступу населення та суб’єктів господарювання до
відповідної інформації, а саме:
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

7

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

62
Продовження додатку
1

10

2

- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

7

Виконується в
межах
повноважень

Продовжити
контроль

виконано

-

виконано

-

6.Інформація про здійснення регуляторної діяльності.
7. відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності.
05.07.2019

Вакуленко
Н.І

Протягом I півріччя було проведено наповнення та
оновлення розділу “Регуляторна діяльність” на
офіційному сайті Михайлівської сільської ради
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО ВІДМІННО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база;+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності +
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

33. Мліївська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

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

05.07.2019

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

05.07.2019

1. Шевченко
Т.М..2
Перепелиця
В.В..
3. Гладка
Ю.О.
1. Шевченко
Т.М..2
Перепелиця
В.В..

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

63
Продовження додатку
1

6

9

2

відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення
на
власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

3

4

5

6

7

виконано

-

виконано

-

3. Гладка
Ю.О.

05.07.2019

05.07.2019

1.
Спеціаліст
І-ї категорії
юридичного
сектору
Шевченко
Т.М..
2.
Начальник
фінансового
сектору
Перепелиця
В.В..
3. Секретар
сільської
ради Гладка
Ю.О.
Спеціаліст
І-ї категорії
загального
відділу
Кравець
Ю.С.

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

64
Продовження додатку
1

2

3

4

10

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

1.
Спеціаліст
І-ї категорії
юридичного
сектору
Шевченко
Т.М..
2.
Начальник
фінансового
сектору
Перепелиця
В.В..
3. Секретар
сільської
ради Гладка
Ю.О.
4.
Спеціаліст
І-ї категорії
загального
відділу
Кравець
Ю.С.

5

6

7

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+, але не вказані дати оприлюднення;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але не вказані дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти +але не вказані № та дата
рішень;
5. Відстеження результативності +, але не вказані
дати оприлюднення
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

34. Мокрокалигірська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не виконано

Продовжити
контроль

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не виконано

Продовжити
контроль

65
Продовження додатку
1

2

3

6

7

6

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Не виконано

Продовжити
контроль

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

Виконується

Продовжити
контроль

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

не виконано

Продовжити
контроль

9

10

4

5

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +, частково, відсутні

66
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

зміни до планів діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів не вносились

виконано

зняти з
контролю

Перегляд (інвентаризація) власних регуляторних актів
на предмет відповідності чинному законодавству
здійснено станом на 25.03.2019 року

виконано

зняти з
контролю

виконано

зняти з
контролю

розпорядження ОДА
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, але без дати оприлюднення; план-графік
здійснення відстежень на 2019 -;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але не вказані дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти +, але не вказані № та
дата рішень;
5. Відстеження результативності - жодного
відстеження
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності - жодної інформації
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +, відсутній контактний № телефона
відповідального

35. Моринська сільська об’єднана територіальна громада
3

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

05.07.2019

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу

05.07.2019

6

05.07.2019

ЖуковськаЛ
.В. Кукла
О.М.
Циганенко
В.В.
Мартинова
Т.А.
Оніщенко
О.В.
ЖуковськаЛ
.В. Кукла
О.М.
Циганенко
В.В.
Мартинова
Т.А.
Оніщенко
О.В.
Жуковська
Л.В. Кукла
О.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

розроблено проекти регуляторних актів, аналізи
регуляторного
впливу
та заходи
із відстеження результативності

67
Продовження додатку
1

2

3

(утому 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“
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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

05.07.2019

4

5

Циганенко
В.В.
Мартинова
Т.А.
Оніщенко
О.В.
Шабельник
А.В.
Сідіченко
В.В.
Чередник
Г.М.
Шабельник
Т.Г.
Макаревич
А.О.
Оніщенко
О.В.

регуляторних актів

Оніщенко
О.В.,
Макаревич
А.О.

Розділ функціонує

6

7

виконано

зняти з
контролю

проводиться
робота

продовжити
контроль

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Розділ "Регуляторна діяльність" офіційного веб-сайту
регуляторного органу приведено у відповідність до
визначеного переліку рубрик

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1.
Нормативно-правова
база+,
відсутні

68
Продовження додатку
1

2

3

4

5

розпорядження ОДА
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+, але знаходиться у рубриці Відстеження
результативності, не вказані дати оприлюднення;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу
регулярного
впливу
Рубрика
не
відкривається;
4.
Діючі
регуляторні
акти
рубрика
не
відкривається;
5. Відстеження результативності 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

36. Набутівська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із
відстеження результативності
Регуляторних актів у відповідності з
вимогами Закону України „Про
засади
державної
регуляторної

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

6

7

69
Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+,
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної

6

7

70
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

діяльності за І півріччя 2019 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

37. Паланська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

9

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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:

05.07.2019

Секретар
сільської
ради, юрист

Внесення змін до планів діяльностіз підготовки
проектів регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження результативності регуляторних актів за
потребою в І півріччі 2019 року не проводилось.

Не виконано

05.07.2019

Секретар
сільської
ради, юрист

Перегляд (інвентаризація) власних регуляторних актів
проводиться за потребою та згідно затвердженого
плану діяльності з підготовки регуляторних актів.

виконано

05.07.2019

Секретар
сільської
ради, юрист

Забезпечено розробку проектів регуляторних актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із відстеження
результативності
Регуляторних актів проводиться відповідно до
затвердженого плану діяльності з підготовки
регуляторних актів та у відповідності до Закону
України „Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності“ та постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
11.03.2004
№308 „Про затвердження методики проведення аналізу
впливу та відстеження результативності регуляторного
акта під час розроблення регуляторних актів“

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
05.07.2019

Секретар
Розділ «Регуляторна діяльність» приведено у
сільської
відповідність до визначеного переліку рубрик.
ради, юрист - в Паланській сільській ОТГ налічується 6 діючих
регуляторних актів;

виконано

7

71
Продовження додатку
1

10

2

- 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

- відстеження результативності регуляторних актів
проведено відповідно плану- графіку;
- інформацію про здійснення регуляторної діяльності
розміщено на офіційному веб-сайті та офіційному
видавництві газети «Уманська зоря»;
відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності: секретар сільської ради, юрист.

05.07.2019

Секретар
сільської
ради, юрист

Забезпечено функціонування та систематичного
наповнення
розділу
„Регуляторна
діяльність“
офіційного веб-сайту

виконано

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, не вказані дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +, не вказані
дати оприлюднення;
5. Відстеження результативності 6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +, не вказаний контактний № телефона
відповідальної особи

38. Плешканівська сільська об’єднана територіальна громада
3.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів

05.07.2019

Івахова Н.В.

Виконується

Виконано

7

72
Продовження додатку
1

5.

6.

9.

2

регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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;

3

4

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Івахова Н.В.

Виконується

Виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

05.07.2019

Постійні
комісії
сільської
ради

-

Виконується

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Не виконано

7

73
Продовження додатку
1

10.

2

- діючі регуляторні акти;
- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Постійні
комісії
сільської
ради

5

6

-

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт +; Розділ +; Рубрики КОМЕНТАР:
ПРИВЕСТИ
РОЗДІЛ
«РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ВІДПОВІДНО ДО
ВИЗНАЧЕНОГО
ПЕРЕЛІКУ
РУБРИК
ТА
НАПОВНИТИ ЇХ:
- 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.

39. Ротмістрівська сільська об’єднана територіальна громада
3

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

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

7

74
Продовження додатку
1

2

3

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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;

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА

6

9

4

5

6

7

75
Продовження додатку
1

2

3

10

- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

4

5

6

7

Виконано

-

Виконано

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Розділ "РД"
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) -, план-графік здійснення відстежень на 2019 -;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу -, оприлюднені чинні
рішення;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +;
5. Відстеження результативності 6. Інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

40. Русько-полянська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

Шпак Н.А.

5.

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

05.07.2019

Шпак Н.А.

Рішення Руськополяської сільської ради від 06.12.2018
№ 43- 2/VII Про затвердження плану підготовки
проектів регуляторних актів(програм) у сфері
господарської діяльності Руськополянської сільської
ради на 2019 рік Рішення Руськополяської сільської
ради від 19 червня 2019 року № 9-23/VII «Про
внесення змін в додаток рішення сільської ради № 432/VII від 06.12.2018 р. «Про затвердження плану
підготовки проектів регуляторних актів (програм) у
сфері господарської діяльності Руськополянської
сільської ради на 2019 рік»
Протягом звітного періоду зміни вносились до плану
підготовки проектів регуляторних актів (програм) у
сфері господарської діяльності Руськополянської
сільської ради на 2019 рік
Рішення Руськополяської сільської ради від 19 червня
2019 року № 9-23/VII

76
Продовження додатку
1

6.

9.

10.

2

оприлюднення
на
власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного

3

4

05.07.2019

Шпак Н.А.

5

-

6

7

-

-

Виконується

-

Виконується

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Швед І.В.
Створено розділ, відбувається процес наповнення його
інформацією

05.07.2019

Швед І.В.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

77
Продовження додатку
1

2

3

4

5

веб-сайту регуляторного органу
КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +, але не вказані
№ і дати рішень, оприлюднені як проекти;
5. Відстеження результативності - ВІДСУТНЯ
РУБРИКА
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності - ВІДСУТНЯ РУБРИКА
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -ВІДСУТНЯ РУБРИКА

41. Сагунівська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із

05.07.2019

6.

05.07.2019

Журавель
Н.І.
Гурій Т.Ф.
Зайченко
Л.Ф.

Сагунівську ОТГ створено 09.01.2019р. тому плани
затверджені рішенням Сагунівської сільської ради Про
затвердження плану діяльності з підготовки Проектів
регуляторних актів та заходів з відстеження їх
результативності
на
2019
рік№2-4/VII
від
22.01.2019року
Не здійснювалось, не було потреби

У першому півріччі2019 року розроблено 4 проекти
регуляторних актів. Оприлюднені в рубриці «ІІІ.
Оприлюднення проектів регуляторних актів та

6

7

78
Продовження додатку
1

9.

10.

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

аналізурегуляторноговпливу» http://sagunivskaotg.org.u
Базове відстеження результативності заплановане на
грудень.

05.07.2019

o

o

05.07.2019

На сайті створено розділ регуляторна діяльність з
рубриками передбаченими Розпорядженням Черкаської
обласної державної адміністрації від 24.03.2017 №130
“Про забезпечення реалізації державної регуляторної
політики на території Черкаської області”
Опубліковано
на
сайті
у
розділі
http://sagunivskaotg.org.ua «ІV. Діючі регуляторні акти»

Опубліковано
на
розділіhttp://sagunivskaotg.org.ua

сайті

у

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та

7

79
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +;
5. Відстеження результативності - грудень;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

42. Селищенська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

05.07.2019

гол.
спеціаліст з
юридичних
питань

Виконується
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

зняти

05.07.2019

гол.
спеціаліст з
юридичних
питань

Виконується

виконано

зняти

гол.
спеціаліст з
юридичних
питань

Виконується

виконано

зняти

05.07.2019

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

80
Продовження додатку
1

2

3

4

9

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

гол.
спеціаліст з
юридичних
питань

Виконується

гол.
спеціаліст з
юридичних
питань

Виконується

10

05.07.2019

5

6

7

виконано

зняти

виконано

зняти

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+, частково, відсутні
розпорядження ОДА
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +проекти (без дат
оприлюднення), АРВ оприлюднений в переліку
рубрик-перенести ;
4. Діючі регуляторні акти рубрика + 1;
5. Відстеження результативності + 1;
6. Інформація про здійснення регуляторної

81
Продовження додатку
1

2

3

4

5

діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +
КОМЕНТАР:
ПРИВЕСТИ
РОЗДІЛ
«РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ВІДПОВІДНО ДО
ВИЗНАЧЕНОГО
ПЕРЕЛІКУ
РУБРИК
ТА
НАПОВНИТИ ЇХ:
- 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.

43. Соколівська сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

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

05.07.2019

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“

05.07.2019

Забезпечення
регуляторних

05.07.2019

розробки
актів,

проектів
аналізів

Комісія
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку
Комісія
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
загальний
відділ
Загальний
відділ

Постійно
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Періодично
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Періодично
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

6

7

82
Продовження додатку
1

9

10

2

регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Загальний
відділ

5

6

Постійно
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Загальний
відділ

Постійно
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19

РІВЕНЬ

7

83
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

На протязі
року

Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +;
5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

44. Стеблівська селищна об’єднана територіальна громада
3

5

6

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

Царенко
Ю.Ю.

На протязі року
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

На протязі року
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

На протязі року
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

84
Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Царенко
Ю.Ю.

5

Виконано

6

7

Виконано

Виконано

На протязі
року

На протязі
року

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Царенко
Ю.Ю.

На протязі року
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;

85
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

45. Степанецька сільська об’єднана територіальна громада
3

5

6

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

05.07.2019

05.07.2019

05.07.2019

Керуючий
справами
виконкому
Науменко
Т.А.
Керуючий
справами
виконкому
Науменко
Т.А.

Рішенням від 27.02.2019 № 19-6/VIII внесені зміни до
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2019 рік

Виконано

Зняти з
контролю

Рішення від 27.02.2019 № 19-33/VIII Про внесення змін
в рішення сільськоїради від 20.06.2018 № 14-41/VIII
«Про встановлення місцевих податків і зборів на
території Степанецької сільської ради об'єднаної
територіальної громади Черкаської області на 2019 рік»

Виконано

Зняти з
контролю

Керуючий
справами
виконкому
Науменко
Т.А.

На офіційном веб-сайті громади оприлюднені проекти
регуляторних актів, аналізів регуляторного спливу та
звітів про відстеження регуляторних актів

Виконано

Зняти з
контролю

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

86
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

9

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

Керуючий
справами
виконкому
Науменко
Т.А.

Приведено розділ«Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту до визначеного переліку рубрик

Виконано

Зняти з
контролю

05.07.2019

Керуючий
справами
виконкому
Науменко
Т.А.

Наповнюється
по
мірі
реалізації
державної
регуляторної політики в Степанецькій сільській раді
об’єднаної територіальної громади Черкаської області

-

-

10

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +, частково, відсутні
розпорядження ОДА
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

46. Степанківська сільська об’єднана територіальна громада
3

Своєчасне внесення змін до планів

05.07.2019

Комісія

Своєчасно вносимо зміни:

87
Продовження додатку
1

2

3

діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
із
відстеження
результативності регуляторних актів

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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

6

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

4

5

питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва

- Рішення Степанківської сільської ради «Про внесення
змін до рішення № 22-15/VІІ від 29.11.2018 року «Про
оприлюднення плану проектів регуляторних актів на
2019 рік» від 08.02.2019 № 26-9/VІІ;
- Рішення Степанківської сільської ради «Про внесення
змін до рішення № 22-15/VІІ від 29.11.2018 року (зі
змінами
від
08.02.2019
№26-10/VІІ)
«Про
оприлюднення плану проектів регуляторних актів на
2019 рік» від 05.03.2019 №28-2/VІІ;
- Рішення Степанківської сільської ради «Про внесення
змін до рішення № 22-15/VІІ від 29.11.2018 року (зі
змінами від 08.02.2019
№26-10/VІІ, від 05.03.2019
№28-2/VІІ) «Про оприлюднення плану проектів
регуляторних актів на 2019 рік» від 08.04.2019 №2910/VІІ.
Проведений
перегляд (інвентаризація)
власних
регуляторних актів на предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили чинність

Комісія
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва
Комісія
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та

Всі
проекти
регуляторнихактів
розроблялисяз
аналізами
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із відстеження
результативності
Регуляторних актів у відповідно ст із 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

6

7

88
Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

5

6

міжнародно
го
співробітни
цтва

акта під час розроблення регуляторних актів»

05.07.2019

Комісія
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва

Рубрика «Регуляторна діяльність»
своєчасно та в повному обсязі

05.07.2019

Комісія
питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціальноекономічног
о розвитку,
інвестицій
та
міжнародно
го
співробітни
цтва

Рубрика
«Регуляторна
діяльність»
належним чином та функціонує

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

наповнюється

функціонує

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+, але відсутні дати оприлюднення;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +, але відсутні дати
оприлюднення
6. Інформація про здійснення регуляторної

7

89
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

7

Виконується на
протязі року.

Відсутні.

Виконується на
протязі року.

Відсутні.

Виконується на
протязі року.

Відсутні.

Виконується на

Відсутні.

діяльності за І півріччя 2019 року +
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

47. Тальнівська міська об’єднана територіальна громада
3

5

6

9

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

05.07.2019

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“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

05.07.2019

05.07.2019

Сектор
економічног
о розвитку
та
інвестицій
Тальнівсько
ї міської
ради
Сектор
економічног
о розвитку
та
інвестицій
Тальнівсько
ї міської
ради

Протягом року

Сектор
економічног
о розвитку
та
інвестицій
Тальнівсько
ї міської

Протягом року

Сектор

Протягом року

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Протягом року
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

90
Продовження додатку
1

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

економічног
о розвитку
та
інвестицій
Тальнівсько
ї міської
ради.
Спеціаліст з
питань
діяльності
ЗМІ.

05.07.2019

Спеціаліст з
питань
діяльності
ЗМІ.

5

6

7

протязі року.
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Протягом року

Виконується на
протязі року.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+, але відсутні дати оприлюднення;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності +, але відсутні дати
оприлюднення
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року +
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

Відсутні.

91
Продовження додатку
1

2

3

3.

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

05.07.2019

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
„Регуляторна діяльність“

05.07.2019

6.

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

05.07.2019

4

5

6

7

---

---

---

--

виконано

-----

48. Таганчанська сільська об’єднана територіальна громада
постійна
комісія з
питань
фінансів,
планування
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій
постійна
комісія з
питань
фінансів,
планування
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій
постійна
комісія з
питань
фінансів,
планування
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Розроблено проекти регуляторних актів, аналізи
регуляторного впливу:
- про встановлення місцевих податків і зборів на 2020р;
- про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного
податку на 2020р;
-про встановлення ставок і пільг зі сплати податку на
нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки на
2020рік;
-про ставки орендної плати за земельні ділянки на
2020р;
- про пайову участь замовників будівництва у розвитку
інфраструктури на території сільської ради об’єднаної
територіальної громади
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Продовження додатку
1

2

3

4

9.

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

постійна
комісія з
питань
фінансів,
планування
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

постійна
комісія з
питань
фінансів,
планування
бюджету,
соціальноекономічног
о розвитку
та
інвестицій

Виконано

Виконано

10.

05.07.2019

5

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
НИЗЬКИЙ
ІНФОРМУВАННЯ

6

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база+
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності -, на ІV кв. 2019
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності –

7

93
Продовження додатку
1

2

3

3.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

05.07.2019

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

49. Тернівська сільська об’єднана територіальна громада

5.

6.

9.

05.07.2019

05.07.2019

05.07.2019

Секретар
сільської
ради Вовк
О.С.

-

Секретар
сільської
ради Вовк
О.С.

-

Головний
спеціалістекономіст
Одородько
В.І.

-

Адміністрат
ор системи
Яриніч С.В.

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
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Продовження додатку
1

10.

2

регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
- діючі регуляторні акти;
- відстеження
результативності
регуляторних
актів;
- інформація
про
здійснення
регуляторної
діяльності;
- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Адміністрат
ор системи
Яриніч С.В.

5

-

6

7

-

-

виконано

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти +;
5. Відстеження результативності - РУБРИКА НЕ
ВІДКРИВАЄТЬСЯ
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року - РУБРИКА НЕ
ВІДКРИВАЄТЬСЯ
7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

50. Хлистунівська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

1.
Начальник
юридичного
відділу

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
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Продовження додатку
1

2

3

4

05.07.2019

Шаповал
Т.С.
2.
Начальник
фінансового
відділу
Коваль Н.І.
3.
Начальник
відділу
містобудува
ння,
земельних
відносин,
комунальної
власності та
ЖКГ
Кірсанова
Н.І.
1.
Начальник
юридичного
відділуШап
овал Т.С.
2.
Начальник
фінансового
відділу
Коваль Н.І.
3.
Начальник
відділу
містобудува
ння,
земельних
відносин,
комунальної
власності та
ЖКГ

результативності регуляторних актів

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
„Регуляторна діяльність“

5

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

6

7

виконано

-
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Продовження додатку
1

6.

9.

2

3

Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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“

05.07.2019

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;

05.07.2019

4

Кірсанова
Н.І.
1.
Начальник
юридичного
відділуШап
овал Т.С.
2.
Начальник
фінансового
відділу
Коваль Н.І.
3.
Начальник
відділу
містобудува
ння,
земельних
відносин,
комунальної
власності та
ЖКГ
Кірсанова
Н.І.
Діловод
Котляр Л.В.

5

Виконано

6

7

виконано

-

виконано

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Виконано
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Продовження додатку
1

2

3

4

10.

- відповідальні особи за здійснення
регуляторної діяльності
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

1.
Начальник
юридичного
відділуШап
овал Т.С.
2.
Начальник
фінансового
відділу
Коваль Н.І.
3.
Начальник
відділу
містобудува
ння,
земельних
відносин,
комунальної
власності та
ЖКГ
Кірсанова
Н.І.
4. Діловод
Котляр Л.В.

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база - РУБРИКА НЕ
СТВОРЕНА
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) -, план-графік здійснення відстежень на 2019 -;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, не систематизована;
4. Діючі регуляторні акти -;
5. Відстеження результативності -;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

51. Червонослобідська сільська об’єднана територіальна громада
3.

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

05.07.2019

5.

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

05.07.2019

Спеціаліст 1
категорії
фінансовоекономічног
о відділу
Лисенко Л.І.
Спеціаліст 1
категорії
фінансовоекономічног
о відділу

Річний план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та план-графік із відстеження
результативності регуляторних актів затверджено
рішенням сесії № 4-2/7 від 19.03.2019 року та
оприлюднено
Зміни за звітний період до планів не вносились
В першому півріччі регуляторні акти не переглядались

виконано

виконано

7

98
Продовження додатку
1

6.

9.

2

такими, що втратили чинність та
оприлюднення
на
власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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

3

4

5

6

У першому півріччі згідно плану підготовки РА ,
розроблено 4 проекти :
Проект рішення Про встановлення ставок по
платі за землю та пільг зі сплати земельного податку на
2020 рік
Про встановлення єдиного податку на 2020 рік
Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,на 2020 рік
Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів
Вергуни та Нечаївка, Хутори, Червона Слобода
Червонослобідської
сільської
ради.
Відстеження результативності регуляторних актів у
звітному періоді не здійснювалось.
Відповідальна особа за здійснення регуляторної
діяльності
Спеціаліст 1 категорії фінансовоекономічного відділу Лисенко Л.І.
На офіційному веб-сайті створено розділ регуляторна
діяльність з рубриками, де суб’єкти господарювання
зможуть ознайомитись з відповідною інформацією.
У розділі планування, оприлюднений план з підготовки
проектів
РА
та
план
графік
відстеження
результативності РА. Оприлюднено 4 проекти РА.

виконано

Лисенко Л.І.

05.07.2019

Спеціаліст 1
категорії
фінансовоекономічног
о відділу
Лисенко Л.І.

05.07.2019

Спеціаліст 1
категорії
фінансовоекономічног
о відділу
Лисенко Л.І.

7

99
Продовження додатку
1

2

3

4

5

10.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2019

Спеціаліст 1
категорії
фінансовоекономічног
о відділу
Лисенко Л.І.

Триває наповнення розділу Регуляторна діяльність.
Створено розділ з відповідними рубриками.
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

ВИСОКИЙ

6

7

Виконано

Зняти з
контролю
у зв’язку з
виконанням

Виконано

Зняти з
контролю
у зв’язку з
виконанням

-

-

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +, частково
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019
+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні повні
назви документів;
4. Діючі регуляторні акти -;
5. Відстеження результативності -;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності -

52. Чигиринська міська об’єднана територіальна громада
3.

5.

6.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів

05.07.2019

05.07.2019

05.07.2019

Юридичний
відділ
Чигиринськ
ої міської
ради
Юридичний
відділ
Чигиринськ
ої міської
ради

Виконано

Юридичний

У стадії виконання

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

100
Продовження додатку
1

9.

10.

2

регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому 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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

відділ
Чигиринськ
ої міської
ради

05.07.2019

05.07.2019

5

6

7

Виконано

Зняти з
контролю
у зв’язку з
виконанням

Виконано

-

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Юридичний
відділ
Чигиринськ
ої міської
ради

Виконано

Юридичний
відділ
Чигиринськ
ої міської
ради

Виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО

РІВЕНЬ

101
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

05.08.19
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +;
5. Відстеження результативності - грудень;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

53. Шевченківська сільська об’єднана територіальна громада
3.

5.

6.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із
відстеження результативності
Регуляторних актів у відповідності з
вимогами Закону України „Про
засади
державної
регуляторної

05.07.2019

Смалько
С.А.

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

05.07.2019

Смалько
С.А.

Виконано

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Смалько
С.А.

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

7

102
Продовження додатку
1

9.

10.

2

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

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Смалько
С.А.

5

Невиконано

6

7

невиконано

Станом на
26.07.2019
підписано
угоду з
«МЕТАСТУД
ІЯ» про
створення
офіційного
сайту з
урахуванням
переліку
рубрик(
- нормативноправова база;
- планування
діяльності;
оприлюдненн
я проектів
регуляторних
актів та
аналізу
регуляторног
о впливу)

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

05.07.2019

Смалько
С.А.

Виконано
КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

Виконано
(розпорядженн
ям призначено
відповідальну
особу)

103
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

КОМЕНТАР: НЕ ВИКОНАНО
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність" та
рубриками створені.
Наповнена 1 рубрика
1. Нормативно-правова база+
ВСІ ІНШІ РУБРИКИ НЕ НАПОВНЕНІ .
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019 ;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +, але відсутні дати
оприлюднення;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +;
5. Відстеження результативності - грудень;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

54. Шполянська міська об’єднана територіальна громада
3

5

6

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків
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
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного
впливу
(утому числі М-тесту)та заходів із

05.07.2019

Коваль
Н.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

05.07.2019

Коваль
Н.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

05.07.2019

Коваль
Н.М.

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

7

104
Продовження додатку
1

9

10

2

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
Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

3

4

05.07.2019

Коваль
Н.М.

05.07.2019

5

6

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

КОМЕНТАР: ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

виконано

КОМЕНТАР:
ІНФОРМУВАННЯ

НИЗЬКИЙ

РІВЕНЬ

КОМЕНТАР: ВИКОНАНО
05.08.2019
Сайт з розділом "Регуляторна діяльність":
1. Нормативно-правова база +
2. Планування діяльності (план з підготовки на
2019) +, план-графік здійснення відстежень на 2019

7

105
Продовження додатку
1

2

3

4

5

6

+;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регулярного впливу +;
4. Діючі регуляторні акти рубрика +;
5. Відстеження результативності +;
6. Інформація про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2019 року 7. Відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності +

Директор

Олена Бащенко (0472) 37 27 65

Р. КАРМАННІК

7

