26.07.2018
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 24.03.2017 № 130, із змінами,
внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації від 20.04.2018 № 262
за І півріччя 2018 року
№
з /п

Зміст завдання

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Інформація
про стан виконання

Висновок
(виконано,
не виконано)

Пропозиції
щодо
зняття
з контролю

1

2

3

4

5

6

7

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які здійснюють підготовку регуляторних актів
3.

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

Протягом
року

Департамент
регіонально
го розвитку
ОДА

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“

Протягом
року

Структурні
підрозділи
облдержадмі
ністрації

6.

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України
„Про
засади
державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності“ та постанови

Протягом
року

Структурні
підрозділи
облдержадмі
ністрації

Протягом І півріччя 2018 року були внесені зміни до планів
діяльності на 2018 рік, затверджені і оприлюднені у Рубриці
«Планування діяльності» 25.05.2018 https://goo.gl/ShkJw6
При
підготовці
змін
до
Планів
діяльності
облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних
актів та Планів-графіків із відстеження результативності
регуляторних актів були враховані пропозиції Департаменту
регіонального
розвитку
та
Управління
транспорту,
дорожнього
господарства
та
оборонно-промислового
комплексу облдержадміністрації.
Протягом звітного періоду
структурними підрозділами
Черкаської обласної державної адміністрації не скасовувалися
власні регуляторні акти. На сьогодні триває їх аналіз на
предмет відповідності чинному законодавству, за підсумками
якого будуть прийняті відповідні рішення.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Протягом звітного періоду Черкаською обласною державною
адміністрацією проекти регуляторних актів не розроблялися

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

10.

Кабінету
Міністрів
України
від
11.03.2004 № 308
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

Управління
організаційно
го забезпечен
ня апарату
ОДА,
Департамент
регіонально
го розвитку
ОДА

Постійно проводиться моніторинг щодо правильності
функціонування та своєчасного наповнення розділу.
Вчасно поновлюється інформація у розділи:
1. Нормативно-правова база;
2. Планування діяльності;
3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
4. Діючі регуляторні акти;
відстеження результативності регуляторних актів;
5. Інформація про здійснення регуляторної діяльності;
6. Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності;
7. Регуляторна діяльність районних державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування з посиланням на їх
офіційні веб-сайти

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Городищенська районна державна адміністрація

1
3.

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

05.07.2018

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

05.07.2018

6.

Протягом
року

05.07.2018

відділ
економічного
розвитку і
торгівлі
управління
агропромисло
вого розвитку
райдержадмі
ністрації,стру
ктурні
підрозділи
райдержадмі
ністрації
структурні
підрозділи
райдержадмі
ністрації

зміни не відбулися

виконано

Продовжити
контроль

У першому півріччі 2018 року розроблено проект
розпорядження
Городищенської
районної
державної
адміністрації «Про внесення змін до розпорядження
Городищенської районної державної адміністрації від
10.01.2014 № 2 (не регуляторний акт)

виконано

зняти з
контролю

структурні
підрозділи
райдержадмі
ністрації

Проекти регуляторних актів у І півріччі 2018 року не
розроблялись

-

Продовжити
контроль

Заплановане на ІІ квартал 2018 року періодичне відстеження
результативності розпорядження Городищенської районної

виконано

10.

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

5.

відділ
інформаційно
го
забезпечення,
зв’язків з
громадськіст
ю та
засобами
масової
інформації
апарату
райдержадмі
ністрації,
відділ
економічного
розвитку і
торгівлі
управління
агропромисло
вого розвитку
райдержадмі
ністрації

05.07.2018

Розділ «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту
Городищенської
райдержадміністрації
систематично
наповнюється

виконано

Продовжити
контроль

Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік
оприлюднений;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року оприлюднений

Драбівська районна державна адміністрація

2
3.

державної адміністрації від 10.01.2014 № 2 "Про затвердження
Регламенту Центру надання адміністративних послуг
Городищенської районної державної адміністрації" виконане

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

05.07.2018

-

Інформація про стан виконання не надана
-

05.07.2018

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

Інформація про стан виконання не надана
-

КОМЕНТАР: У звітному періоді регуляторні акти не
видавалися

-

Продовжити
контроль

Інформація
не надана
Інформація
не надана

Продовжити
контроль

6.

10.

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

5.

6.

-

Інформація про стан виконання не надана
КОМЕНТАР: Проекти регуляторних актів не розроблялися.
Заходи із відстеження результативності регуляторних актів не
передбачалися і не здійснювалися.

Інформація
не надана

Продовжити
контроль

-

Продовжити
контроль

-

05.07.2018

-

Інформація про стан виконання не надана
-

КОМЕНТАР: Звіт про здійснення регуляторної діяльності за

Не виконано

2017 рік не оприлюднено;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року не оприлюднено

Жашківська районна державна адміністрація

3
3.

05.07.2018

Своєчасне внесення змін до плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження
результативності
регуляторних актів.
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторні
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 Мтесту) та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України
«Про
засади
державної

Кривошея
О.О.

05.07.2018

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

Виконано

Продовжити
контроль

Кривошея
О.О.

05.07.2018

Виконано

Продовжити
контроль

Кривошея
О.О.

05.07.2018

Жашківською районною державною адміністрацією 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 "регуляторна діяльність".
КОМЕНТАР: У звітному періоді регуляторні акти не
видавалися
Жашківською районною державною адміністрацією проекти
регуляторних актів не розроблялися.
Заходи із відстеження результативності регуляторних актів
здійснюються у відповідності з вимогами Закону України:
Періодичне відстеження результативності розпорядження
районної державної адміністрації від 11.03.2014 №38 "Про
затвердження Регламенту центру надання адміністративних

Виконано

Продовжити
контроль

10.

регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності» та постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
11.03.2004 № 308 «Про затвердження
методик аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного аутв
під час розроблення регуляторних
актів»
Забезпечити
функціонування
та
систематичного
наповнення
розділу"Регуляторна
діяльність"офіційного
веб-сайту
регуляторного органу

5.

6.

Кривошея
О.О.

05.07.2018

Розділ «Регуляторна діяльність», створений на офіційному
веб-сайті
Жашківської
РДА,
по мірі необхідності
наповнюється новою інформацією, чим забезпечується його
систематичне функціонування.
КОМЕНТАР: Звіт про здійснення регуляторної діяльності за
2017 рік не оприлюднено;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року не оприлюднено

Виконано

Продовжити
контроль

Не виконано

Звенигородська районна державна адміністрація

4
3.

послуг районної державної адміністрації"

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів – графіків
із
відстеження
результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних
актів
на
предмет
відповідності чинному законодавству,
шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили
чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб – сайтах у розділах
«Регуляторна діяльність»
Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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

05.07.2018

РДА

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: зміни до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів не вносились.

05.07.2018

РДА

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: У звітному періоді регуляторні акти не
видавалися, на відповідність чинному законодавству не
переглядалися. Здійснить аналіз діючих РА не можливо, так як
РДА не забезпечено оприлюднення їх текстів в рубриці «Діючі
регуляторні акти»

05.07.2018

РДА

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: Проекти регуляторних актів не розроблялися.
Заходи із відстеження результативності регуляторних актів не
передбачалися і не здійснювалися.

Інформація
не надана

Продовжити
контроль

Продовжити
контроль
Інформація
не надана
Не виконано

Інформація
не надана

Продовжити
контроль

10.

регуляторних актів»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб – сайту регуляторного органу

5.

6.

10.

РДА

ІНФОРМАЦІЯ НЕ НАДАНА
КОМЕНТАР: Звіти про здійснення регуляторної діяльності за
2017 рік та І півріччя 2018 року не оприлюднені.
У рубриці «Діючі регуляторні акти» відсутні тексти
рлзпоряджень

Не виконано

Продовжити
контроль

Золотоніська районна державна адміністрація

5
3.

05.07.2018

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

05.07.2018

РДА

Станом на 01.07.2018 зміни до планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та планів – графіків із відстеження
результативності регуляторних актів не вносились.

Виконується
в межах
повноважень

Продовжити
контроль

05.07.2018

РДА

Виконується
в межах
повноважень

Продовжити
контроль

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб – сайту регуляторного органу

05.07.2018

РДА

Райдержадміністрацією постійно ведеться перегляд власних
регуляторних актів на предмет відповідності чинному
законодавству та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті
(.http://rda.zolorayon.gov.ua) райдержадміністрації у розділі
«Регуляторна діяльність».
КОМЕНТАР: Станом на 01.07.2018 чинне розпорядження
РДА
від
07.07.2014
№
115
"Про
затвердження
Регламенту центру
надання
адміністративних послуг
Золотоніської районної державної адміністрації "
Розробка проектів регуляторних актів
та заходів із
відстеження
результативності
регуляторних
актів
забезпечується відповідно з вимогами Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення
аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного
акта під час розроблення регуляторних актів».

Виконується
в межах
повноважень

Продовжити
контроль

05.07.2018

РДА

КОМЕНТАР: У І півріччі регуляторні акти не розроблялися.
Заплановане на І квартал 2018 року періодичне відстеження
результативності розпорядження РДА від 07.07.2014 № 115
"Про
затвердження
Регламенту центру
надання
адміністративних послуг Золотоніської районної державної
адміністрації" не виконано
Розділ «Регуляторна діяльність» на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації http://rda.zolorayon.gov.ua, систематично
наповнюється
актуальною
інформацією.
У
рубрику
«Нормативно-правова
база»
внесено
розпорядження
Черкаської ОДА від 20.04.2018 № 262 «Про внесення змін до
розпорядження обласної державної адміністрації від 24.03.2017
№130».
КОМЕНТАР: У Рубриці «Інформація про здійснення

Не виконано

Виконується
в межах
повноважень

Не виконано

Продовжити
контроль

регуляторної діяльності»: Звіт про здійснення регуляторної
діяльності за 2017 рік не оприлюднений;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року не оприлюднений

Кам’янська районна державна адміністрація

6
3.

5.

6.

10.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження
результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних
актів
на
предмет
відповідності чинному законодавству,
шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили
чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„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“
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2018

Юридичний
відділ та
структурні
підрозділи
райдержадмі
ністрації

-

КОМЕНТАР: Інформація відсутня
-

05.07.2018

Структурні
підрозділи
райдержадмі
ністрації

КОМЕНТАР: Інформація відсутня

Виконано

Не виконано
Виконано

Не виконано

05.07.2018
-

Структурні
підрозділи
райдержадмі
ністрації

05.07.2018

Головний
спеціаліст
відділу
організаційно
ї роботи та
внутрішньої
політика
апарату
райдержадмі

КОМЕНТАР: Інформація відсутня
Аналіз розділу «Регуляторна діяльність» свідчить:
У ІІ кварталі 2018 року, як і було заплановано, здійснено
періодичні відстеження результативності розпорядження РДА
№ 278 від 23.11.2011 «Про затвердження цін за платні послуги.
які можуть надаватися архівним відділом Кам’янської РДА»,
та розпорядження №127 від 16.06.2014 «Про затвердження
Регламенту Центру надання адміністративних послуг
Кам’янської РДА»

КОМЕНТАР: Інформація відсутня
На офіційному веб-сайті РДА, Розділі «Регуляторна
діяльність», Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» оприлюднені Звіти про періодичні відстеження
результативності
розпоряджень
РДА
№
278
від
23.11.2011 «Про затвердження цін за платні послуги. які
можуть надаватися архівним відділом Кам’янської РДА» та
№127 від 16.06.2014 «Про затвердження Регламенту Центру

Виконано

Виконано,
але не
поінформова
но

Виконано
Виконано,
але не
поінформова
но

ністрації

Канівська районна державна адміністрація

7
3.

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

09.07.2018

Матвійчук
В.В.

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»

09.07.2018

Матвійчук
В.В.

6.

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту регуляторного органу

09.07.2018

Матвійчук
В.В.

10.

надання адміністративних послуг Кам’янської РДА»
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року не оприлюднений

09.07.2018

Матвійчук
В.В.

На
виконання
розпорядження
голови
Черкаської
облдержадміністрації від від 24.03.2017 №130 «Про
забезпечення реалізації державної регуляторної політики на
території Черкаської області», Канівською районною
державною адміністрацією контролюється своєчасне внесення
змін до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та планів-графіків із відстеження результативності
регуляторних актів
КОМЕНТАР: У першому півріччі 2018 року зміни не
вносилися.
Станом на 01.12.2017 року в райдержадміністрації діє 1
регуляторний акт :
Розпорядження районної державної адміністрації від
01.08.2014 №166 (у редакції розпорядження Канівської
районної державної адміністрації від 09.03.2017 №2) «Про
затвердження Регламенту Центру надання адміністративних
послуг Канівської районної державної адміністрації»
Систематично здійснюється його перегляд на відповідність
чинному законодавству.
Реалізація державної регуляторної політики здійснюється
відповідно до Закону України
«Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та
постанови КМУ від 11.03.2004 №308 «Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час розроблення
регуляторних актів».

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: У першому півріччі 2018 року проекти не
розроблялися.
У І кварталі 2018 року, як і заплановано здійснювалося
періодичне відстеження результативності розпорядження
районної державної адміністрації від 01.08.2014 №166 «Про
затвердження Регламенту Центру надання адміністративних
послуг Канівської районної державної адміністрації»
На сайті Канівської районної державної адміністрації
створений та інформаційно наповнений розділ «Регуляторна
діяльність» з наступним переліком рубрик:
1) нормативно-правова база;
2) планування діяльності;
3) оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу

Виконано,
але не
поінформова
но

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

регуляторного впливу;
4) діючі регуляторні акти;
5) відстеження результативності регуляторних актів;
6) інформація про здійснення регуляторної діяльності;
7) відповідальні особи за здійснення регуляторної
діяльності.
КОМЕНТАР: У Розділі «Регуляторна діяльність», Рубриці
«Інформація про здійснення регуляторної діяльності»
оприлюднений
Звіт
про
періодичне
відстеження
результативності розпорядження РДА від 01.08.2014 №166
«Про
затвердження
Регламенту
Центру
надання
адміністративних послуг Канівської районної державної
адміністрації»;
У рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» Звіт про здійснення регуляторної діяльності за
2017 рік оприлюднений;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя
2018 року не оприлюднений

5.

6.

виконано
частково

Катеринопільська районна державна адміністрація

8

3.

Виконано,
але не
поінформова
но

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

05.07.2018

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“

05.07.2018

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України
„Про
засади
державної

05.07.2018

Управління
агропромисло
вого і
економічного
розвитку та
інфраструкту
ри
Управління
агропромисло
вого і
економічного
розвитку та
інфраструкту
ри

Управління
агропромисло
вого і
економічного
розвитку та
інфраструкту
ри

Протягом І півріччя 2018 року внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та планівграфіків із відстеження результативності регуляторних актів не
проводилося.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Постійно здійснюється перегляд власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному законодавству, шляхом
внесення відповідних змін.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: Станом на 01.07.2018 чинне розпорядження
Районної державної адміністрації від 12.01.2015 № 2 «Про
затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства
(організації), що здійснює функції робочого органу». Перегляд
(інвентаризація)
на
предмет
відповідності
чинному
законодавству у І півріччі 2018 року не здійснювалася.
Проекти регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу (у
тому числі М-тесту) та заходів із відстеження результативності
регуляторних актів проводиться 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

Виконано,
але не
поінформова
но

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

10.

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

результативності регуляторного акта під час розроблення
регуляторних актів»

05.07.2018

Інформація
не коректна

Протягом звітного періоду в разі потреби оновлювався та
наповнювався офіційний веб-сайт.
У 2017 році було відкрито рубрики нормативно-правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності регуляторних актів та відповідно
наповнені інформацією
КОМЕНТАР: 1. Розділ «Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту розроблено у несприятливому для користування
вигляді;
2. Рубрика «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» не містить жодної інформації, відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Не виконано

Корсунь-Шевченківська районна державна адміністрація

9
3.

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

05.07.2018

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.

Управління
агропромисло
вого і
економічного
розвитку та
інфраструкту
ри

КОМЕНТАР: У І півріччі 2018 року, як і планувалося,
проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу (у
тому числі М-тесту) та заходи з відстеження результативності
регуляторних актів не проводилися

Начальник
відділу
економічного
розвитку,
торгівлі та
інфраструкту
ри Гнатенко
Ю.А.

Підготовка проектів регуляторних актів не проводились. Планграфік з відстежень результативності затверджено та
оприлюднено
на
офіційній
веб-сторінці
КорсуньШевченківської РДА – «Регуляторна діяльність» korsunr.gov.ua 07.12.2017р.
КОМЕНТАР: Зміни у І півріччі 2018 року не вносилися.

Виконано

Продовжити
контроль

05.07.2018

Розпорядження про внесення змін та втрату чинності
регуляторних актів у звітному періоді не приймались

Виконано в
звітному
періоді

Зняти з
контролю

05.07.2018

Регуляторні акти у звітному періоді не приймались, заходи з
відстеження результативності не планувалися і не

Виконано в
звітному

Продовжити
контроль

10.

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

здійснювалися

5.

6.

Систематично проводиться поновлення та наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту регуляторного
органу
КОМЕНТАР: 1.Інформація у Рубриці «Діючі регуляторні
акти» Розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднена станом
на 18.05.2017 та не поновлена.
2. У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.

05.07.2018

Виконано в
звітному
періоді

Продовжити
контроль

Не виконано

Лисянська районна державна адміністрація

10
3.

періоді

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

01.07.2018

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“

01.07.2018

Забезпечення

01.07.2018

розробки

проектів

Управління
агропромислов
ого та
економічного
розвитку
райдержадміні
страції
Управління
агропромислов
ого та
економічного
розвитку
райдержадміні
страції

Річні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та планів-графіків із відстеження результативності
регуляторних актів розроблені та затверджені. Протягом I
півріччя 2018 року вносилися зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планів-графіків.
Зміни відбулись 20.06.2018

Управління

У

Забезпечується постійна інвентаризація усіх регуляторних
актів, здійснюється оприлюднення планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів, планів-графіків із
відстеження результативності регуляторних актів та змін до
них на власних офіційних веб-сайтах у розділах „Регуляторна
діяльність“
КОМЕНТАР: Відсутній номер, дата та текст діючого
розпорядження, що унеможливлює здійснити будь-який аналіз
I півріччі 2018 року

розроблено повідомлення про

Виконано

Подовжити
контроль

Виконано
Подовжити
контроль
Не виконано
Виконано

Подовжити

10.

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

01.07.2018

агропромислов
ого та
економічного
розвитку
райдержадміні
страції

оприлюднення РА, проект регуляторного акту «Про
визначення підприємства (організації) для здійснення функцій
робочого органу з підготовки матеріалів для проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування» та Аналіз регуляторного
впливу до нього.

контроль

Управління
агропромислов
ого та
економічного
розвитку
райдержадміні
страції

Забезпечено безперебійне функціонування та систематичне
наповнення розділу «Регуляторна діяльність» офіційного вебсайту Лисянської райдержадміністрації.

Виконано

КОМЕНТАР: 21.06.2018 у Рубриці «Оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу»
оприлюднене повідомлення про оприлюднення РА, проект
регуляторного
акту
«Про
визначення
підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу з
підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування» та Аналіз регуляторного впливу до нього з
метою отримання зауважень і пропозицій.
У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» відсутній Звіт про здійснення регуляторної
діяльності за І півріччя 2018 року.

Виконано,
але відсутня
конкретна
інформація

Подовжити
контроль

Не виконано

Маньківська районна державна адміністрація

11
3.

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

До 05.07.2018

Управління
агропромисло
вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації

У Iпівріччі 2018 року зміни до планів діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів не вносились.

Виконано

Подовжити
контроль

5.

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

До 05.07.2018

Управління
агропромисло
вого та
економічного

Станом на 01.07.2018 діють 3 регуляторні акти: «Про
затвердження Регламенту Центру надання адміністративних
послуг при Маньківській районній державній адміністрації»
від 30.05.2014 № 92(зі змінами внесеними розпорядженням

Виконано

Подовжити
контроль

визнання їх такими, що втратили
чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуляторна діяльність»

6.

10.

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту регуляторного органу

До 05.07.2018

Управління
агропромисло
вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації

До 05.07.2018

Управління
агропромисло
вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів

05.07.2018

районної державної адміністрації від 23.03.2018№ 62 «Про
внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних
послуг при Маньківській районній державній адміністрації»;
«Про визначення підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу з підготовки матеріалів для
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування» від 16.07.2015
№ 144;
«Про організацію перевезень пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не
виходять за межі території Маньківського району» від
28.10.2015 № 220 (зі змінами внесеними розпорядженням
районної державної адміністрації від 04.12.2017 №312 «Про
внесення змін до Переліку об’єктів конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території району». Зміни
не є регуляторним актом.). Регуляторні акти розміщені на сайті
райдержадміністрації розділ «Регуляторна діяльність», рубрика
«Діючі регуляторні акти».
У I півріччі 2018 року проекти регуляторних актів
райдержадміністрацією не розроблялись, заходи з відстеження
результативності не планувалися і не здійснювалися.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує та
систематично наповнюється розділ «Регуляторна діяльність».
КОМЕНТАР: У Рубриці «Інформація про здійснення
регуляторної діяльності» відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.

Виконано

Подовжити
контроль

Виконано

Подовжити
контроль

Виконано
частково

Монастирищенська районна державна адміністрація

12
3.

розвитку
райдержадмі
ністрації

Грабовський
Р.В.

Зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та планів-графіків із відстеження результативності

Виконано

Продовжити

5.

6.

10.

регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження
результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних
актів
на
предмет
відповідності чинному законодавству,
шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили
чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„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“
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

виконання

регуляторних актів у першому півріччі 2018 року не вносились

05.07.2018

Грабовський
Р.В

05.07.2018

Грабовський
Р.В

05.07.2018

Грабовський
Р.В

Проведено інвентаризацію власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному законодавству. Розробляється
проект розпорядження про визнання такими, що втратили
чинність розпорядження РДА від 8 вересня 2014 року № 91
«Про
затвердження
Положення
Центру
надання
адміністративних послуг Монастирищенської районної
державної
адміністрації»,
зареєстроване
в
Монастирищенському районному управлінні юстиції 9 вересня
2014 року за № 5/186 та розпорядження РДА від 8 вересня
2014 року № 90 «Про затвердження переліку адміністративних
послуг, що надаються через Центр надання адміністративних
послуг Монастирищенської районної державної адміністрації»,
зареєстроване в Монастирищенському районному управлінні
юстиції 8 вересня 2014 року за № 5/187
У 1 кварталі 2018 року проведено періодичне відстеження
результативності
регуляторного
акту
розпорядження
Монастирищенської районної державної адміністрації від
24.01.2014 №10 «Про затвердження Умов конкурсу з
визначення підприємства (організації) для організації
забезпечення роботи конкурсного комітету визначення
автомобільних перевізників для обслуговування на приміських
маршрутах загального користування, які не виходять за межі
Монастирищенського району»
КОМЕНТАР: У I півріччі 2018 року проекти регуляторних
актів райдержадміністрацією не розроблялись

Виконано

Продовжити
виконання

Виконано

Продовжити
виконання

Забезпечено
безперебійне
функціонування
розділу
«Регуляторна
діяльність»
офіційного
веб-сайту
Монастирищенської РДА та його наповнення.
КОМЕНТАР: 1. У Рубриці «Відстеження результативності
регуляторних актів» відсутня назва Звіту про періодичне
відстеження результативності регуляторного акта (від
24.01.2014
№ 10
«Про затвердження Умов конкурсу
з визначення
підприємства
(організації)
для
забезпечення роботи
конкурсного комітету
визначення
автомобільних перевізників для обслуговування на приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не

Виконано

Продовжити
виконання

Не
виконано

виходять за межі Монастирищенського району»
2. У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.
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3.

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

05.07.2018

Кузьменко
Л.В.
Задорожня
М.М.

5.

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

05.07.2018

Кузьменко
Л.В.
Задорожня
М.М.

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) та заходів із відстеження
результативності регуляторних актів у
відповідності з вимогами Закону
України
«Про
засади
державної

05.07.2018

6.

Кузьменко
Л.В.
Задорожня
М.М.

Райдержадміністрація постійно дотримується єдиного підходу
до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином
проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці
проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування
діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів. В разі
прийняття районною державною адміністрацією регуляторних
актів, своєчасно вносяться зміни до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження результативності регуляторних актів. Відповідна
інформація розміщена в розділі "Регуляторна політика" на
офіційному сайті райдержадміністрації.
КОМЕНТАР: У І півріччі 2018 року зміни не вносилися
Постійно проводиться перегляд регуляторних актів на предмет
відповідності чинному законодавству, за необхідності
вносяться відповідні зміни, про що інформується на веб-сайті
Смілянської райдержадміністрації
та опубліковується в
районній газеті «Смілянські обрії».
КОМЕНТАР: Станом на 01.07.2018 чинні 2 розпорядження
райдержадміністрації: від 18.07.2013 № 162 «Про
затвердження Умов визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для організації забезпечення роботи
конкурсного
комітету
з
визначення
автомобільних
перевізників для обслуговування на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі
Смілянського району»; від 03.07.2014 № 182 «Про
затвердження Регламенту Центру надання адміністративних
послуг Смілянської районної державної адміністрації».
У І півріччі вони не переглядалися, проекти регуляторних актів
чи будь-яких нормативно-правових актів щодо них не
розроблялося.
Реалізація
державної
регуляторної
політики
райдержадміністрацією здійснюється відповідно до норм
Закону України "Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності",
постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 № 308 „Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта під час розроблення

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Виконано за
звітний
період

Продовжити
контроль

Інформація
не коректна

Виконано за
звітний
період

Продовжити
контроль

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»

10.

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

05.07.2018

Кузьменко
Л.В.
Задорожня
М.М.

регуляторних актів та інших нормативних актів з питань
державної регуляторної політики щодо забезпечення
системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у
сфері господарської діяльності, публічності та прозорості
реалізації державної регуляторної політики.
КОМЕНТАР: У І півріччі проекти регуляторних актів не
розроблялися.
На ІІ квартал 2018 року було заплановано здійснення заходів з
періодичного відстеження РА від 18.07.2013 № 162 та від
03.07.2014 № 182. Станом на 25.07.2018 будь-яка інформація
(Звіти) про їх здійснення відсутня.
На офіційному сайті районної державної адміністрації
забезпечено функціонування розділу «Регуляторна політика»,
в якому
відкрито доступ до Плану діяльності
райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних
актів, Плану-графіку проведення заходів з відстеження
результативності власних регуляторних актів, переліку
власних регуляторних актів райдержадміністрації та переліку
посадових осіб, відповідальних за здійснення державної
регуляторної політики в районі.
Рубрики створені у форматі для користування широкого
кола суб’єктів господарювання та населення району.
КОМЕНТАР: 1.У Рубриці «Діючі регуляторні акти»
інформація зазначена станом на 23.12.2016, тобто не
поновлювалася;
2. У Рубриці «Відстеження результативності регуляторних
актів» відсутні 2 заплановані на ІІ квартал 2018 року Звіти
про періодичне відстеження результативності регуляторних
актів від 18.07.2013 № 162 та від 03.07.2014 № 182.
3. У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.

Не виконано

Виконано за
звітний
період

Продовжити
контроль

Не виконано
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3.

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

05.07.2018

5.

Перегляд (інвентаризація)
регуляторних
актів
на

05.07.2018

власних
предмет

Управління
агропромисло
вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації
Управління
агропромисло

У разі необхідності будуть своєчасно внесені зміни до плану
прийняття регуляторних актів на 2018 рік структурними
підрозділами Тальнівської райдержадміністрації та внесені
зміни до плану-графіка проведення заходів з відстеження
результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік,
які затверджені 11.12.2018р.
КОМЕНТАР: У І півріччі зміни не вносилися.
В Тальнівській райдержадміністрації діє 2 діючих
регуляторних акта: «Про затвердження умов конкурсу з

Виконується

Продовжити
контроль

Виконується

Продовжити
контроль

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“
6.

10.

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“
Забезпечення
1
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2018

05.07.2018

5.

визначення підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу» та «Про затвердження регламенту Центру
надання адміністративних послуг».
КОМЕНТАР: У І півріччі перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних актів на предмет відповідності чинному
законодавству не здійснювалася.

Управління
агропромисло
вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації

Тальнівською райдержадміністрацією на 2018
передбачається прийняття регуляторних актів.

Управління
агропромисло
вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації

Забезпечено
функціонування
веб-сторінки:
http://rda.talnern.org.ua/ Розділ: «Регуляторна політика», який
оновлюється відділом економіки та інвестицій.
КОМЕНТАР: необхідно оприлюднити Звіт про здійснення
регуляторної діяльності за І півріччя 2018 року.

рік

не

Не виконано

переглянути

Виконується

Продовжити
контроль

Виконується

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: Заходи з відстеження результативності не
передбачалися.
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3.

вого та
економічного
розвитку
райдержадмі
ністрації

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

05.07.2018

Протягом І півріччя 2018 року в районі регуляторні акти не
приймались.

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

05.07.2018

Станом на 01.07.2018 в районі діє
два регуляторних акта: розпорядження райдержадміністрації
від 05.12.2013 № 187 ”Про затвердження Умов конкурсу з
визначення підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу”, розпорядження райдержадміністрації від
18.08.2014 № 193 ”Про затвердження Регламенту Центру
надання адміністративних послуг Уманської районної
державної
адміністрації”,
які
відповідають
чинному

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

6.

10.

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“
Забезпечення
1
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

законодавству та не потребують внесення змін.
Протягом 2018 року проекти регуляторних актів не
розроблялись.
В ІІ кварталі поточного року проведено періодичне
відстеження
розпорядження
райдержадміністрації
від
05.12.2013 № 187 ”Про затвердження Умов конкурсу з
визначення підприємства (організації), що здійснює функції
робочого органу”. Звіт про відстеження розміщено на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації та направлено до
Державної регуляторної служби України

05.07.2018

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

05.07.2018

виконано

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Продовжити
контроль

Христинівська районна державна адміністрація
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3.

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

05.07.2018

05.07.2018

Управління
регіонального і
агропромислово
го розвитку та
інфраструктури
Христинівської
райдержадмініст
рації

Управління
регіонального і
агропромислово
го розвитку та
інфраструктури
Христинівської
райдержадмініст
рації

Протягом І півріччя зміни до планів діяльності з підготовки
регуляторних актів та планів графіків відстеження
результативності регуляторних актів вносилися своєчасно.
Також повідомляємо, що плани з підготовки проектів
регуляторних актів та плани графіків результативності
регуляторних актів, розміщені на офіційному веб-сайті
http://khryst-rda.gov.ua Христинівської РДА в Розділі
«Регуляторна політика» у рубриці «Планування діяльності».
КОМЕНТАР:
Зміни до планів внесені 06.06.2018.
В Христинівській районній державній адміністрації наявні 3
діючі регуляторні акти:
від 14.11.2012 №182 «Про затвердження цін на роботи на
послуги із забезпечення збереженості та нау-ково- технічного
опрацювання документів на підприємствах, в установах, і
організаціях”
від 29.06.2011 № 111 «Про встановлення межі транспортної
доступності при наданні підходящої роботи з врахуванням
особливостей району»;
від 01.12.2014 № 156 «Про затвердження Регламенту центру
надання
адміністративних
послуг
Христинівської
райдержадміністрації».

Виконується

Виконується

На контролі

На контролі

6.

10.

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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“

05.07.2018

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

05.07.2018

Управління
регіонального і
агропромислово
го розвитку та
інфраструктури
Христинівської
райдержадмініст
рації

Управління
регіонального і
агропромислово
го розвитку та
інфраструктури
Христинівської
райдержадмініст
рації

Наразі проводиться робота по забезпеченню відповідності
регуляторних актів чинному законодавству шляхом внесення
змін та планується внесення змін до планів графіків
відстеження результативності регуляторних актів.
Розробка проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного
впливу та заходів із відстеження результативності
регуляторних актів Христинівською райдержадміністрацією
буде здійснюватися у відповідності до вимог ЗУ «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та
відстеження результативності регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів»
КОМЕНТАР:
У
Рубриці
«Оприлюднення
проектів
регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу»
оприлюднені проект розпорядження «Про затвердження
Регламенту центру надання адміністративних послуг» та
Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження
Христинівської районної державної адміністрації «Про
затвердження Регламенту центру надання адміністративних
послуг». Разом з тим, Повідомлення про оприлюднення
відсутнє, як і дата оприлюднення зазначених документів, тому
не можливо визначити їх актуальність.
Протягом І півріччя 2018 року робота у напрямку наповнення
розділу «Регуляторна діяльність» проводилася згідно плану –
графіка з відстеження результативності регуляторних актів
також протягом вказаного періоду забезпечувалось внесення
змін до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та планів-графіків із відстеження результативності
регуляторних актів .
КОМЕНТАР: 1. У Рубриці «Діючі регуляторні акти»
інформація зазначена станом на 01.04.2017;
2. У Рубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регуляторного впливу» відсутні дати оприлюднення
проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту
центру надання адміністративних послуг» та Аналізу
регуляторного впливу до нього;
3. У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» інформація за 2014 рік.
Відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.

Виконується

На контролі

Не виконано

Виконується

Відсутня
конкретна
інформація
Не виконано

На контролі
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3.

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

02.07.2018

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 (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту регуляторного органу

02.07.2018

6.

10.

Управління
економіки
Гуня В.О.
Відділ
надання
адміністратив
них послуг
Максимов
Я.О.
Відділ
надання
адміністратив
них послуг
Максимов
Я.О.

Відділ
надання
адміністратив
них послуг
Максимов
Я.О.

Управління
економіки
Гуня В.О.
Відділ
організаційної
роботи та
внутрішньої
політики
апарату
Блощаневич
С.М.

Виконано
за звітний
період

Скасовано розпорядження РДА № 216 від 29.05.2018 року
зареєстровано в ГТУЮ в Черкаській області від 04.06.2018
№25/1763, 13.11.2014 № 313 «Про затвердження переліку
адміністративних послуг, які надаються через центр надання
адміністративних послуг Черкаської районної державної
адміністрації» реєстрація в ЧРУЮ від 08.12.2014 №6/274
За І півріччя 2018 року не було

02.07.2018

02.07.2018

Внесення змін до планів діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із відстеження
результативності регуляторних актів протягом І півріччя 2018
року - не було

КОМЕНТАР: У І півріччі 2018 року проекти регуляторних
актів не розроблялися.
У ІІ кварталі було заплановано здійснення заходів з
періодичного відстеження результативності регуляторного
акта від 25.09.2014 № 265 «Про затвердження Положення та
Регламенту Центру надання адміністративних послуг
Черкаської районної державної адміністрації Черкаської
області»

Постійно по мірі надходження інформації оновлюється та
наповнюється веб-сайт адміністрації
http ://cherkassy-rda.gov.ua/?page_id=39
КОМЕНТАР:
1. У Рубриці «Відстеження результативності регуляторних
актів» відсутній Звіт про періодичне відстеження
результативності регуляторного акта від 25.09.2014 № 265
«Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Черкаської районної державної
адміністрації Черкаської області»;

Продовжити
контроль

Зняти
з контролю

Виконано
за звітний
період

Продовжити
контроль

Не виконано

Виконано
за звітний
період

Не виконано

Продовжити
контроль

2. У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» інформація за 2016 рік.
Відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.
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3.

5.

6.

10.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження
результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних
актів
на
предмет
відповідності чинному законодавству,
шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили
чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„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“
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2018

Управління
АЕРМА
райдержадмі
ністрації

Протягом I півріччя 2018 року змін до планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів та планів графіків із
відстеження
результативності
регуляторних
актів
в
райдержадміністрації не було.

Виконано
частково

Продовжити
контроль

05.07.2018

Управління
АЕРМА
райдержадмі
ністрації

Перегляд регуляторних актів у I півріччі 2018 року не
здійснювався.

Виконано
частково

Продовжити
контроль

Управління
АЕРМА
райдержадмі
ністрації

Проведення періодичного відстеження результативності
регуляторного акта «Про затвердження Регламенту Центру
надання адміністративних послуг при Чигиринській
райдержадміністрації» заплановане на III-IV квартал
2018року.

Виконано
частково

Продовжити
контроль

Виконано

Продовжити
контроль

05.07.2018

КОМЕНТАР: Необхідно здійснити аналіз на
відповідності чинному законодавству до 30.08.2018.

предмет

КОМЕНТАР: У I півріччі 2018 року розробка проектів
регуляторних актів та заходи з відстеження результативності їх
дії не здійснювалися.

05.07.2018

Управління
АЕРМА
райдержадмі
ністрації

На веб-сайті Чигиринської райдержадміністрації в розділі
«Регуляторна діяльність» розміщено рубрики:
нормативно - правова база;
планування діяльності;
оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
діючі регуляторні акти;
відстеження результативності регуляторних актів;

інформація по здійснення регуляторної діяльності;
відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності.
Систематично здійснюється наповнення даного розділу.
КОМЕНТАР: У Рубриці «Інформація про здійснення
регуляторної діяльності» остання інформація за 2014 рік.
Відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя
2018 року.
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3.

5.

6.

10.

Не виконано

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження
результативності
регуляторних актів
Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних
актів
на
предмет
відповідності чинному законодавству,
шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили
чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
«Регуляторна діяльність»
Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту регуляторного органу

03.07.2018

Відділ
економіки
райдержадмі
ністрації

Протягом І півріччя 2018 року до плану роботи районної
державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік змін не відбувалося.

На виконанні

Продовжити
контроль

03.07.2018

Відділ
економіки
райдержадмі
ністрації

Постійно тримається на контролі 2 регуляторні акти на
предмет відповідності чинного законодавства.
Упродовж І півріччя 2018 року регуляторні акти не
переглядалися.

На виконанні

Продовжити
контроль

03.07.2018

ЦНАП

За І півріччя 2018 року розробки проектів регуляторних актів
не здійснювались.
18.04.2018 року
здійснено періодичне відстеження
результативності проекту розпорядження Чорнобаївської
районної державної адміністрації від 18 червня 2014 року
№ 110 «Про затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Чорнобаївської районної державної
адміністрації»

На виконанні

Продовжити
контроль

03.07.2018

відділ
економіки
райдержадмі
ністрації

Розділ «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту районної
адміністрації
постійно
функціонує,
систематично
наповнюється та забезпечено безперебійний доступ до
інформації про регуляторну діяльність у районі для суб’єктів
господарювання.
КОМЕНТАР: У Рубриці «Інформація про здійснення

На виконанні

Продовжити
контроль

Виконано

регуляторної діяльності» відсутні:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року.

Шполянська районна державна адміністрація

20
3.

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

05.07.2018

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“

05.07.2018

6.

10.

частково

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

Сектор з
питань
надання
адміністратив
них послуг
райдержадмі
ністрації
Сектор
економічного
розвитку
-*-

Не було потреби

Виконано

Продовжити
контроль

Не було потреби

Виконано

Продовжити
контроль

Забезпечено розробку заходів із відстеження результативності
регуляторних актів у відповідності з вимогами Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»

Виконано

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: Відповідно до затвердженого плану-графіка на
2018 рік, який оприлюднений
у Розділі «Регуляторна
діяльність», Рубриці «Планування діяльності» заходи з
періодичного відстеження результативності регуляторного
акта від 03.04.2014 № 100 «Про затвердження Регламенту
Центру надання адміністративних послуг при Шполянській
райдержадміністрації» було передбачено на І квартал 2018
року. Звіт про періодичне відстеження розпорядження
райдержадміністрації від 03.04.2014 № 100 відсутній.

Інформація
надана не
конкретна

Забезпечено функціонування та систематичного наповнення
розділу «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту
райдержадміністрації

Виконано

КОМЕНТАР: Станом на 01.07.2018 чинне розпорядження
райдержадміністрації від 03.04.2014 № 100 «Про затвердження
Регламенту Центру надання адміністративних послуг при
Шполянській райдержадміністрації».
Необхідно здійснити аналіз на предмет відповідності
чинному законодавству до 30.08.2018.

05.07.2018

05.07.2018

-*-

-*-

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: 1. У Рубриці «Діючі регуляторні акти»
відсутній текст розпорядження райдержадміністрації від
03.04.2014 № 100 «Про затвердження Регламенту Центру
надання адміністративних послуг при Шполянській
райдержадміністрації»;
2. У рубриці «Відстеження результативності регуляторних
актів» не висвітлено Звіт про періодичне відстеження
розпорядження райдержадміністрації від 03.04.2014 № 100 з
датою його оприлюднення;
3. У Рубриці «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» відсутні скановані копії підписаних:
Звіту про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року з датами їх оприлюднення.

Не виконано

м. Ватутіне

1
3.

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

05.07.2018

Відділ
соціальноекономічного
розвитку

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

05.07.2018

Структурні
підрозділи
міської ради
та її
виконавчого
комітету

6.

Відсутня
інформація
про
конкретну
роботу

05.07.2018

Структурні
підрозділи
міської ради
та її
виконавчого
комітету

Протягом І півріччя 2018 року внесено зміни до річних планів
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Рішеннями Ватутінської міської ради від 31.05.2018 №53-6/VІІ
«Про нову редакцію додатку до рішення Ватутінської міської
ради від 12.12.2017: №44-7/VІІ «Про план діяльності
Ватутінської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік»; Рішенням виконавчого комітету від
19.04.2018 №109 «Про нову редакцію додатку до рішення
виконавчого комітету від 23.11.2017: №384 «Про план
діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік».
Структурними підрозділами систематично переглядаються
регуляторні акти на предмет відповідності чинному
законодавству, «Регуляторна діяльність»
КОМЕНТАР: Висновки за І півріччя відсутні

виконано

-

У стадії
виконання

-

Немає
конкретної
інформації

Всі регуляторні акти розробляються відповідно до чинного
законодавства. Проекти рішення які плануються виноситься
на розгляд міської ради направляються на погодження до
Державної регуляторної служби України

Виконано

КОМЕНТАР: Відсутня конкретна інформація про кількість
розроблених проектів регуляторних актів та заходів із
відстеження результативності:
У рубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів та
аналізу регуляторного впливу» оприлюднено 3 проекта РА,

Виконано,
але не
поінформова
но

-

від 11.03.2004 №308 „Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та
відстеження
результативності
регуляторного акта під час розроблення
регуляторних актів“

10.

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

аналізи регуляторного впливу з повідомленнями про
оприлюднення.
У Рубриці «Діючі регуляторні акти» оприлюднені 3 Рішення
виконкому.
У Рубриці «Відстеження результативності регуляторних актів»
висвітлено 4 Звіти про базове відстеження (1 за 2017; 3 за
2018) та 2 про повторне.
05.07.2018

Відділ
соціальноекономічного
розвитку

На офіційному веб-сайті Ватутінської міської ради в розділі
«Регуляторна політика» постійно проводиться оприлюднення:
проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та
оприлюднюються відстеження регуляторних актів.

виконано

-

КОМЕНТАР: У Рубриці «Інформація про здійснення
регуляторної діяльності» відсутня жодна інформація, а саме
скановані копії підписаних:
Звіту про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року з датами їх оприлюднення.

2
Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків із
відстеження
результативності
регуляторних актів

05.07.2018

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“

05.07.2018

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

3.

05.07.2018

Управління
економіки
виконавчого
комітету
Золотоніської
міської ради
Управління
та відділи
виконавчого
комітету
Золотоніської
міської ради,
які розробили
регуляторний
акт
Управління
та відділи
виконавчого
комітету
Золотоніської
міської ради,
які розробили
регуляторний

м. Золотоноша
Інформація про стан виконання не надана

Виконано

КОМЕНТАР: Протягом І півріччя 2018 року до плану роботи
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік змін не
відбувалося.

Інформація про стан виконання не надана

Виконано

Інформація про стан виконання не надана

Виконано

КОМЕНТАР:
У
рубриці
«Оприлюднення
проектів
регуляторних актів» оприлюднені 2 проекти РА, аналізи
регуляторного впливу до них.
У Реєстрі «Діючі регуляторні акти» відсутня інформація про
прийняті рішення у І кварталі 2018 року.
У Рубриці «Відстеження результативності регуляторних актів»

Продовжити
контроль

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“

акт

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

05.07.2018

3.

Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планів-графіків 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
«Регуяторна діяльність»
Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів

10.

Управління
економіки
виконавчого
комітету
Золотоніської
міської ради

Інформація про стан виконання не надана

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

На 2017 рік було заплановано до розробки станом на
01.01.2017р.
9 проектів регуляторних актів, протягом І
півріччя 2017 року до плану було додатково внесено ще 3
проекти. План діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів (із внесеними змінами) та планів – графіків із
відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені
на офіційному сайті Канівської міської ради.
КОМЕНТАР: План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік по місту Каневу із змінами
внесеними 21.02.2018 р. № 42
Перегляд діючих регуляторних актів здійснюється та вносяться
необхідні зміни.

КОМЕНТАР: У Рубриці «Відомості про здійснення
регуляторної
діяльності»
відсутні
скановані
копії
підписаних:
Звіту про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року з датами їх оприлюднення.

Усунути
недоліки

Виконано

Продовжити
контроль

Усунути
недоліки

м. Канів

3

6.

із запланованих 2 повторних і 5 періодичних відстежень
висвітлено:
1 Звіт про періодичне відстеження рішення виконавчого
комітету Золотоніської міської ради від 17.04.2013 року № 105
«Про встановлення тарифів на надання платних послуг
Золотоніським
міжшкільним
навчально-виробничим
комбінатом»
2 Звіти про повторне відстеження:
Рішення від 20.06.2017 №24-3/VІI Про місцеві податки і збори
на території м. Золотоноша на 2018 рік;
Рішення від 20.06.2017 Про встановлення плати за землю на
земельні ділянки, що розташовані в адміністративнотериторіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради
на 2018 рік

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

виконано

Продовжити
контроль

Виконано

Продовжити
контроль

КОМЕНТАР: Відсутня конкретна інформація про кількість
діючих та переглянутих РА. Інформацію на сайті від
слідкувати немає можливості через те, що відсутні чітко
визначені Рубрики, з їх відповідним наповненням

Не виконано

Розробка проектів регуляторних актів, АРВ (у тому числі Мтесту) та заходів із відстеження результативності регуляторних

Виконано

Продовжити
контроль

10.

регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
систематичного наповнення розділу
«Регуляторна діяльність» офіційного
веб-сайту регуляторного органу

актів здійснюється у відповідності до вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політикиу фері
господарської діяльності» та постанови КМУ № 308 від
11.03.2004 року.

05.07.2017

Хоміцька
Н.В.

Не виконано

Розділ «Регуляторна політика» на офіційному сайті Канівської
міської ради функціонує та систематично наповнюється.

Виконано

КОМЕНТАР: Розділ «Регуляторна діяльність» не приведений
у
відповідність
з
визначеним
розпорядженням
облдержадміністрації від 24.03.2018 № 130 наступним
переліком 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.
Інформація не упорядкована та не придатна до сприйняття.

Не виконано

Продовжити
контроль

Привести у
відповідність
до 31.08.2018

м. Сміла

4
3.

КОМЕНТАР: Відсутня конкретна інформація про кількість
розроблених проектів регуляторних актів та заходів із
відстеження результативності. Відповідно до Плану-графіка
заплановано 2 повторних відстеження. Звіти про їх виконання
відсутні.

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

05.07.2018

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

Планування розробки та відстеження регуляторних актів
здійснюється відповідно до чинного законодавства. Щороку до
15 грудня поточного року затверджуються відповідні плани на
наступний рік.
Зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та планів-графіків із відстеження результативності
регуляторних актів здійснюються по мірі необхідності а також
у разі змін законодавства.
В 2017 році були прийняті рішення міської ради від 22.12.2017
№ 61-76/УІІ «Про затвердження плану підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік»
04.04.2018 № 67-80/УІІ «Про внесення змін до рішення міської
ради від 22.12.2017 № 61-76/УІІ «Про затвердження плану
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

виконано

Продовжити
контроль

5.

6.

10.

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

05.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

Структурні
підрозділи
виконкому
(відділи,
управління)

В 2017 році було прийняте рішення виконавчого комітету
Смілянської міської ради від 09.11.2017 №498 «Про
затвердження графіку відстеження регуляторних актів на 2018
рік»
В 2017 році було прийняте рішення виконавчого комітету
Смілянської міської ради від 09.12.2017 № 497 «Про
затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік»
Внесення відповідних змін протягом звітного періоду у 2018
році та перегляд 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» не відбувалось

Виконано

Продовжити
контроль

здійснити
до 30.08.2018

розробка проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного
впливу та заходів із відстеження результативності
регуляторних актів здійснюється відповідно до вимог
законодавства.
Всього за звітний період 2018 року нові регуляторні акти не
приймались, проведено відстежень:
Базових-1,
Повторних-2,
Періодичних-7

виконано

Продовжити
контроль

На
офіційному
сайті
Смілянської
міської
ради
http://www.smila-rada.gov.ua/
наявна рубрика: «Регуляторна політика», в якому оновлюється
інформація по мірі прийняття рішень міської ради та
виконавчого комітету, а також згідно планів розробки
регуляторних актів та їх відстеження.
КОМЕНТАР: Розділ «Регуляторна діяльність» не приведений
у
відповідність
з
визначеним
розпорядженням
облдержадміністрації від 24.03.2018 № 130 наступним
переліком рубрик:
1) нормативно-правова база;
2) планування діяльності;

виконано

Продовжити
контроль

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.
Відсутня Рубрика «Інформація про здійснення регуляторної
діяльності» зі сканованими копіями підписаних:
Звіту про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя 2018
року з датами їх оприлюднення

Привести у
відповідність
до 31.08.2018

м. Умань

5
3.

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

05.07.2018

Бовгира
Якубенко
3-72-78

5.

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

05.07.2018

Бовгира
Якубенко
3-72-78

Уманською міською радою та її виконавчим комітетом
своєчасно вносяться зміни до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів. Так, у І півріччі 2018 року,
рішенням Уманської міської ради від 30.01.2018 р. № 3.7-44/7,
внесено зміни до Плану діяльності Уманської міської ради та її
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік.
Відповідно до статті 7, 13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики в сфері господарської
діяльності» в громадсько-політичному тижневику «Уманська
зоря» від 02.02.2018р. № 5 (16919), оприлюднено доповнення
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік.
Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та
відстеження результативності регуляторного акта», з метою
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих
регуляторних актів, розпорядженням міського голови від
29.12.2017р. № 317-р, затверджено План-графік проведення
у 2018 році заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих Уманською міською радою та її
виконавчим комітетом.
Відповідно до Плану діяльності Уманської міської ради та її
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік, прийнято рішення Уманської міської ради від
15.06.2018 р. № 3-49/7 «Про місцеві податки i збори».
За результатами перегляду (інвентаризації) власних

виконано

Продовжити
контроль

виконано

Продовжити
контроль

чинність та оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„Регуляторна діяльність»

регуляторних актів, встановлено, що станом на 01.07.2018
року, із 20 діючих регуляторних актів, потребують перегляду
9 регуляторних актів, в тому числі:
- 6 регуляторних актів, які потребують внесення змін у
частині приведення їх у відповідність до вимог чинного
законодавства:
1) рішення міської ради від 27.02.2008 р. №2.8-29/5
«Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду
майна міської комунальної власності»;
2) рішення міської ради від 16.03.2011 р. №2-6/6 «Про
затвердження Правил паркування транспортних засобів у
м. Умань»;
3) рішення міської ради від 10.06.2011 р. №4.20-8/6
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із
землеустрою»;
4) рішення виконавчого комітету від 27.09.2012 р.
№301 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення
пасажирів
міськими
автобусними
маршрутами
та
Порядку проведення конкурсу»;
5) рішення міської ради від 29.03.2016 р. №3.22-8/7
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди майна міської комунальної власності у новій редакції»;
6) рішення міської ради від 29.03.2016 р. №3.23-8/7
«Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської
комунальної власності у новій редакції»;
- 2 регуляторні акти, які потребують приведення
діючого тарифу до економічно обґрунтованого:
1) рішення міської ради від 18.10.2006 р.№4-7/5 «Про
затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів»;
2) рішення міської ради від 08.11.2013 р. №3.11-41/6
«Про встановлення вартості ритуальних послуг на території
м. Умань»;
- 1 регуляторний акт, який потребує перегляду діючих
норм накопичення побутових відходів - рішення міської ради
від 08.04.2014 р. №5.3-52/6 «Про затвердження норм надання
послуг з вивезення побутових відходів у м. Умань».
З метою приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства, протягом I півріччя 2018 року, рішенням
Уманської
міської
ради
від 30.01.2018 р. № 3.17-44/7, внесено зміни до Правил
розміщення зовнішньої реклами на території м. Умань.
На виконання пункту 5 Заходів з реалізації державної

6.

10.

Забезпечення
розробки
проектів
регуляторних
актів,
аналізів
регуляторного впливу (у тому числі Мтесту) 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»
Забезпечення
функціонування
та
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„Регуляторна діяльність“ офіційного
веб-сайту регуляторного органу

05.07.2018

Бовгира
Якубенко
3-72-78

05.07.2018

Бовгира
Якубенко
3-72-78

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності
виконавчими
органами
міської
ради
систематично
розміщується на сайті міської ради сторінці «Регуляторна
політика»:
http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatornapolityka.
КОМЕНТАР: Разом з тим, у рубриці «Відомості про
регуляторну діяльність»:
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за 2017 рік не
оприлюднений;
Звіт про здійснення регуляторної діяльності за І півріччя
2018 року не оприлюднений .

Виконавчі
органи
Черкаської
міської ради

Виконавчими
органами
Черкаської
міської
ради
забезпечується дотримання вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» в межах повноважень органів місцевого
самоврядування. В процесі розробки регуляторних актів
виконавчими органами міської
ради забезпечуються
проходження процедур планування та оприлюднення

виконано

Продовжити
контроль

Частково
виконано

Продовжити
контроль

м. Черкаси

6
3.

регуляторної політики на території Черкаської області,
затверджених розпорядженням Черкаської обласної державної
адміністрації від 24.03.2017р. №130 «Про забезпечення
реалізації державної регуляторної політики на території
Черкаської області» (зі змінами), питання перегляду власних
регуляторних актів на предмет відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення відповідних змін або
визнання їх такими, що втратили чинність, перебуває на
постійному контролі Уманської міської ради та її виконавчого
комітету.
За звітний період проведено 2 відстеження результативності
регуляторних актах, а саме: рішення Уманської міської ради
від 20.06.2017р. №1-32/7 «Про місцеві податки i збори» та
рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від
26.04.2017 р. №142 «Про встановлення тарифу на проїзд у
міському
пасажирському
автомобільному
транспорті
м. Умань».

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

05.07.2018

Виконано

Зняти з
контролю

документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної
діяльності, перегляду та відстеження. Відповідно до вимог
чинного законодавства усі рішення виконавчого комітету та
міської ради, зокрема регуляторні акти, публікуються на сайті
міської ради (у рубриці «Міська влада»).

5.

6.

10.

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“

05.07.2018

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

05.07.2018

Директор
Бащенко О. 37-27-65

Виконавчі
органи
Черкаської
міської ради

Виконавчі
органи
Черкаської
міської ради

КОМЕНТАР: НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ ДАТИ І НОМЕРА
РІШЕНЬ, ЯКЩО БУЛИ ЗМІНИ У І ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ
Виконавчими органами Черкаської міської ради систематично
здійснюється інвентаризація власних регуляторних актів на
предмет відповідності чинному законодавству. У разі
необхідності до вказаних регуляторних актів вносяться
відповідні зміни та забезпечується оприлюднення на
офіційному веб-сайті Черкаської міської ради
КОМЕНТАР: НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ ДАТИ І НОМЕРА
РІШЕНЬ, ЯКЩО БУЛИ ЗМІНИ У І ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ
Виконавчими органами Черкаської міської ради забезпечено
розробку проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного
впливу та заходів із відстеження результативності
регуляторних актів у відповідності до вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акта під час розроблення регуляторних актів»

Виконано

Зняти з
контролю

Виконано

Зняти з
контролю

Виконано

Зняти з
контролю

КОМЕНТАР: НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ КОНКРЕТНУ
ІНФОРМАЦІЮ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

05.07.2018

Департамент
економіки та
розвитку
Черкаської
міської ради

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності
виконавчими
органами
міської
ради
систематично
розміщується на сайті міської ради сторінці «Регуляторна
політика»:
http://www.rada.cherkassy.ua/ua/text.php?s=2&s1=231.

Р. Карманнік

