
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Про внесення змін  

до розпорядження обласної  

державної адміністрації 

від 24.03.2017 № 130 

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“ 

 

внести до розпорядження обласної державної адміністрації  

від 24.03.2017 № 130 „Про забезпечення реалізації державної регуляторної 

політики на території Черкаської області“ (далі – розпорядження) такі зміни: 

 

1. Заходи з реалізації державної регуляторної політики  

на території Черкаської області (далі – Заходи), викласти в новій редакції,  

що додаються. 

2. Пункт 2, 3 розпорядження викласти у такій редакції:  

„2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

головам районних державних адміністрацій, рекомендувати сільським, 

селищним, міським головам, обраним об’єднаними територіальними громадами 

(далі – ОТГ), головам міст обласного значення взяти під особистий контроль 

дотримання вимог і принципів державної регуляторної політики та надавати 

Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації інформацію про хід виконання Заходів, зазначених у додатку. 

3. Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації забезпечувати щопівроку до 20 числа місяця, наступного  

за звітним, узагальнення інформації щодо результатів реалізації затверджених 

Заходів та висвітлення її на офіційному веб-сайті Черкаської обласної 

державної адміністрації в розділі „Регуляторна діяльність“.“ 

 

 

 

 

 

Голова         Ю. Ткаченко 

20.04.2018                                                                             № 262 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження обласної  

державної адміністрації 

24.03.2017 № 130 

(у редакції розпорядження 

Черкаської обласної 

державної адміністрації 

20.04.2018    № 262) 

 

ЗАХОДИ 

з реалізації державної регуляторної політики на території Черкаської області 

 

№ з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 
1 2 3 4 

1. Надання пропозицій до річних 

планів діяльності Черкаської 

обласної державної 

адміністрації (далі – 

облдержадміністрація) з 

підготовки проектів 

регуляторних актів та планів-

графіків із відстеження 

результативності регуляторних 

актів 

Структурні підрозділи 

обласної державної 

адміністрації  

Щороку  

до  

05 грудня 

2. Розробка та затвердження  

в установленому порядку 

річних планів діяльності  

з підготовки проектів 

регуляторних актів та планів-

графіків із відстеження 

результативності регуляторних 

актів 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації (далі – 

райдержадміністрація); 

рекомендувати 

виконавчим органам 

місцевого 

самоврядування (далі – 

міськвиконком, ОТГ) 

Щороку  

до  

15 грудня 

3. 

 

Своєчасне внесення змін до 

планів діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів та 

планів-графіків із відстеження 

результативності регуляторних 

актів 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

рекомендувати 

міськвиконкомам, ОТГ 

Протягом 

року 



 
 

1 2 3 4 

4. 

 
 

Забезпечення 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“ 

Сектор інформаційно-

технічного 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації, 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації;  

рекомендувати 

міськвиконкомам, ОТГ 

Щороку  

до  

25 грудня 

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“ 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації;  

рекомендувати 

міськвиконкомам, ОТГ 

Протягом 

року 

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“ 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

рекомендувати 

міськвиконкомам, ОТГ 

 

Протягом 

року 

 

7.  

 

Проведення моніторингу 

ефективності роботи місцевих 

органів влади, органів  
                          2 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації 
                 3 

Щопівроку 

 
4 



 
 

1 

 місцевого самоврядування щодо 

здійснення державної 

регуляторної політики в області 

  

8. Надання практичної та 

організаційно-методичної 

допомоги регуляторним 

органам із питань провадження 

державної регуляторної 

політики 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації 

Протягом 

року 

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; 

регуляторна діяльність 

районних державних 

адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування  

з посиланням на їх  

офіційні веб-сайти    

(для облдержадміністрації) 

Сектор інформаційно-

технічного 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації, 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації; 

рекомендувати 

міськвиконкомам, 

ОТГ 

 

Квітень 

 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень  

 2018 р. 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Забезпечення функціонування 

та систематичного наповнення 

розділу „Регуляторна 

діяльність“ офіційного 

веб-сайту регуляторного органу 

 

 

 
                     2 

Сектор інформаційно-

технічного 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації, 

Департамент 

регіонального розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації; 
                     3 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 
4 



 
 

  

 

рекомендувати 

міськвиконкомам, ОТГ 

 

 
Інформацію про хід виконання Заходів,  виражену у кількісних і якісних 

показниках надавати Департаменту регіонального розвитку обласної державної 

адміністрації: 

пункт 1 – щороку до 05 грудня; 

пункти 2, 4 – щороку до 05 січня; 

пункти 3, 5, 6, 10 – щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним. 

 пункт 9 – до 01 червня 2018 року (для ОТГ). 

 

 

 

 

 

Керівник апарату       О. Компанієць 

 
 

 
 
 
 
 


