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04.07.2019 № 11а ЛІ- 9533/01/01-57 від 27.06.2019

Черкаська обласна державна 
адміністрація

Про інформацію

Надсилаю інформацію регуляторних актів за І півріччя 2019 року.

Додаток: на 14 аркушах в 1 примірнику.

Сільський голова І.М. Чекаленко



15 Додаток 
Таблиця 1

і

Регуляторні акти, прийняті у І півріччі 2019 року

Степанківська сільська рада
(назва регуляторного органу)

№
п/п

Дата та номер 
регуляторного 

акту

Реквізити 
реєстрації в 

органах юстиції

Дата та місце 
оприлюднення/ 
дата набрання 

чинності

Назва регуляторного акту

1 08.04.2019
№29-8/VII

08.04.2019 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2019

Про встановлення Туристичного збору та затвердження 
відповідного Положення на 2019 рік

2 08.04.2019
№29-9/VII

08.04.2019 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2019

Про встановлення Транспортного податку та затвердження 
відповідного Положення на 2019 рік

о
J 08.05.2019

№36
08.05.2019 

сайт
Степанківської

ОТГ/
22.05.2019

Про встановлення тарифів ТОВ «Українські екологічні 
технології Черкаси» на послуги з вивезення побутових 
відходів для населення

4

..

17.05.2019 
№3 1-6/VIІ

.«?•

17.05.2019
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2019

Про встановлення Збору за місця для паркування 
транспортних засобів та затвердження відповідного 
Положення на 2019 рік



(
2

(

5 26.06.2019 
№33-1 /VII

26.06.2019
сайт

Степанківської
отг/

01.01.2020

Про встановлення Збору за місця для пар кування 
транспортних засобів та затвердження відповідного 
Положення на 2020 рік

6 26.06.2019
№33-2/УІІ

26.06.2019
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2020

Про встановлення Транспортного податку та затвердження 
відповідного Положення на 2020 рік

7 26.06.2019
№33-3/УІІ

26.06.2019 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2020

Про встановлення Туристичного збору та затвердження 
відповідного Положення на 2020 рік

8 26.06.2019 
№33-4/VII

26.06.2019
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2020

Про встановлення Єдиного податку та затвердження 
відповідного Положення на 2020 рік

9 26.06.2019 
№33-5/VIІ

26.06.2019 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2020

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік

10. 26.06.2019
№33-6/УІІ

ч
■»

26.06.2019
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2020

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку, на 2020 рік



з

Таблиця 2

Діючі регуляторні акти станом на 01.07.2019 року 
Степанківська сільська рада 

_________(назва регуляторного органу)_________
№
п/п

Дата та номер 
регуляторного 

акту

Реквізити 
реєстрації в 

органах юстиції

Дата та місце 
оприлюднення/ 
дата набрання 

чинності

Назва регуляторного акту

1 14.02.2018 
№6-11/VIІ

04.01.2018 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.02.2018

Про пайову участь замовників будівництва у розвитку 
інфраструктури населених пунктів Степанківської сільської 
ради

2

'

22.06.2018 
№13-2/VIІ

07.02.2018
сайт

Степанківської
ОТГ/

22.06.2018

Про затвердження Правил благоустрою та утримання 
території населених пунктів Степанківської сільської ради

о2) 22.06.2018 
№13-5/VII

04.05.2018
Газета Сільські 

обрії, сайт 
Степанківської 

ОТГ/
01.01.2019

Про встановлення Єдиного податку та затвердження 
відповідного Положення на 2019 рік

4 * 22.06.2018
№13-ЗЛ/ІІ

« •

04.05.2018
Газета Сільські 

обрії, сайт 
Степанківської 

ОТГ/
01.01.2019

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку, на 2019 рік

•

.
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5 22.06.2018 
№13-4/VII

04.05.2018
Газета Сільські 

обрії, сайт 
Степанківської 

ОТГ/
01.01.2019

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік

6 22.06.2018
№13-7/УІІ

21.05.2018 
сайт

Степанківської
ОТГ/

22.06.2018

Про оренду майна комунальної власності Степанківської 
сільської ради

7 27.07.2018 
№17-2/VIІ

22.06.2018
сайт

Степанківської
ОТГ/

27.07.2018

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території населених пунктів 
Степанківської об’єднаної територіальної громади

8 14.09.2018 
№19-2/VIІ

21.05.2018 
сайт

Степанківської
ОТГ/

14.09.2018

Про встановлення обмеження продажу алкогольних напоїв

9 08.04.2019
№29-8Л/ІІ

08.04.2019 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2019

Про встановлення Туристичного збору та затвердження 
відповідного Положення на 2019 рік

10

•

08.04.2019 
№29-9/VII

« •

08.04.2019 
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2019

Про встановлення Транспортного податку та затвердження 
відповідного Положення на 2019 рік

•



11 08.05.2019
№36

08.05.2019
сайт

Степанківської
ОТГ/

22.05.2019

Про встановлення тарифів ТОВ «Українські екологічні
технології Черкаси» на послуги з вивезення побутових 
відходів для населення

12 17.05.2019 
№ 31-6/VII

17.05.2019
сайт

Степанківської
ОТГ/

01.01.2019

Про встановлення Збору за місця для чаркування 
транспортних засобів та затвердження відповідного 
Положення на 2019 рік

Таблиця З
Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у І півріччі 2019 року

Степанківська сільська рада
________________________(назва регуляторного органу)

Кількість

проектів регуляторних та інших актів, які 
підлягали та пройшли процедуру громадського 

обговорення з числа прийнятих

скасованих
регуляторних

актів
у І півріччі 
2018 року

отриманих врахованих наданих пропозицій 
до проектів 

регуляторних актів 
з числа надісланих до 

ДРСУ
зауважень і пропозицій під 

час громадського 
обговорення проектіврегуляторні акти інші нормативно- 

правові акти надіслані отримані
пропозиції

обговорені прийняті обговорені прийняті
10 10 І



Таблиця 4

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у І півріччі 2019 року
Степанківська сільська рада

(назва регуляторного органу)

№
п/п

Розробник
регуляторного

акта

Назва та реквізити 
регуляторного акта 

щодо якого 
проведені заходи з 

відстеження 
результативності

Вид
відстеження

Термін 
здійснення 
заходів з 

відстеження 
відповідно 

до плану на 
2019 рік

Фактична
дата

здійснення
відстеження

Дата та місце 
оприлюднення 

результатів 
відстеження

Висновок за 
результатами 
проведення 

заходів з 
відстеження 

результативності

1 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про пайову 
участь замовників 

будівництва у 
розвитку 

інфраструктури 
населених пунктів 

Степанківської 
сільської ради» 

07.12.2018 
№6-1 ІЛЛІ

Повторне І квартал 
2019 року

08.02.2019 08.02.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

2 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвесі ицій та

«Про
затвердження

Правил
благоустрою та 

утримання 
території

населених пунктів 
Степанківської

Повторне 11 квартал 
2019 року

24.06.2019 24.06.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду



(
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міжнародного
співробітництва

сільської ради» 
22.06.2018 №13- 

2/УІІ
3 Комісія питань 

фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про встановлення 
Туристичного 

збору та 
затвердження 
відповідного 

Положення на 
2019 рік» 

08.04.2019 
№29-8Л/ТІ

Базове І квартал 
2019 року

06.02.2019 06.02.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

4 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про встановлення 
Транспортного 

податку та 
затвердження 
відповідного 

Положення на 
2019 рік» 

08.04.2019 
№29-9/У II

Базове 1 квартал 
2019 року

06.03.2019 06.03.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

5 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та

«Про встановлення 
Збору за місця для 

паркування 
транспортних 

•-засобів та 
затвердження 
відповідного 

Положення на

Базове

_______________

II квартал 
2019 року

08.04.2019 08.04.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

|



' $  

8

міжнародного
співробітництва

2019 рік»
17.05.2019
№31-6/УН

6 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про
встановлення 

ставок та пільг із 
сплати податку на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
земельної ділянки, 

на 2020 рік» 
26.06.2019 
№33-5/VII

Базове II квартал 
2019 року

17.05.20 Ї9 1 7 .0 5 .2 0 1 9
Сайт

Степанківської
о т г

Не підлягає 
перегляду

7 Комісія питань 
фінансів,
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про встановлення 
ставок та пільг із 

сплати земельного 
податку, на 2020 

рік»
26.06.2019
№33-6/УІ!

Базове II квартал 
2019 року

.

17.05.2019

.

1 7 .0 5 .2 0 1 9
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

8 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та

«Про
встановлення 

Єдиного податку 
та затвердженіш 

відповідного 
Положення на 

2020 рік» 
26.06.2019

Базове

■

11 квартал 
2019 року

___________ _ _

17.05.2019
-

• •

1 7 .0 5 .2 0 1 9

Сайт
Степанківської

ОТГ

Не підлягає 
перегляду



міжнародного
співробітництва

№33-4/VII

9 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про встановлення 
Туристичного 

збору та 
затвердження 
відповідного 

Положення на 
2020 рік» 

26.06.2019 
№33-3/VII

Базове II квартал 
2019 року

17.05.2019 17.05.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

10 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про встановлення 
Збору за місця для 

паркування 
транспортних 

засобів та 
затвердження 
відповідного 

Положення на 
2020 рік» 

26.06.2019 
№ 33-ІЛЛІ

Базове II квартал 
2019 року

17.05.2019 17.05.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

11

.

Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та

«Про встановлення 
Транспортного 

податку та 
затвердження 
відповідного 

Положення на 
2020 рік» 

26.06.2019

Базове 11 квартал 
2019 року

17.05.2019 17.05.2019
Сайт

Степанківської
ОТГ

Не підлягає 
перегляду

і

І



10

міжнародного
співробітництва

ЖЗЗ-2/УИ

12 Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

«Про оренду 
майна комунальної 

власності 
Степанківської 
сільської ради» 

22.06.2018 
№13-7/УІІ

Повторне її квартал 
2019 року

2 4 .0 6 .2 0 1 9 24.06.2019
Сайт

С теп ан к івсько ї
О Т Г

Не підлягає 
перегляду

Таблиця 5
Інформація щодо виконання п. З, 5, 6, 9 , 10 розпорядження обласної державної адміністрації

від 24.03.2017 № 130 (зі змінами)
Степанківська сільська рада

1
№
з/п Зміст завдання Термін

виконання
Відповідальний 

за виконання
Інформація про 
стан виконання

Висновок 
(виконано, 

не виконано)

Пропозиції 
щодо зняття 
з контролю

1 2 оО 4 5 6 7

____

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

0 5 .0 7 .2 0 1 9

Комісія питань 
фінансів,
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та

Своєчасно 
вносимо зміни: 

- Рішення 
Степанківської 
сільської ради 
«Про внесення 

змін до рішення 
№ 22-15/VII від 
29.11.2018 року

Виконано



(Є
11

міжнародного
співробітництва



«Про
оприлюднення 
плану проектів 
регуляторних 

актів на 2019 рік» 
від 08.02.2019 № 

26-9/УІІ;
- Рішення 

Степанківської 
сільської ради 
«Про внесення 

змін до рішення 
№ 22-15/УІІ від
29.11.2018 року 
(зі змінами від

08.02.2019 
№26-10/УІІ) «Про

оприлюднення 
плану проектів 
регуляторних 

актів на 2019 рік» 
від 05.03.2019 

№28-2/VII;
- Рішення 

Степанківської 
сільської ради 
«Про внесення 

змін до рішення 
№ 22-15/УІІ від
29.11.2018 року 
(зі змінами від

08.02.2019 
№2б-10/УП, від

05.03.2019 
№28-2/УІІ) «Про

оприлюднення
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плану проектів 
регуляторних 

актів на 2019 рік» 
від 08.04.2019 
№29-10Л/І1.

5.

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

05.07.2019

Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

Проведений 
перегляд 

(інвентаризація) 
власних 

регуляторних 
актів на предмет 

відповідності 
чинному 

законодавству, 
шляхом внесення 
відповідних змін 
або визнання їх 

такими, що 
втратили чинність

Виконано

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 
1 1.03.2004
№  ЗОЯ „Про затвердження

0 5 .0 7 .2 0 1 9

Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

Всі проекти 
регуляторних 

актів
розроблялися 3 

аналізами 
регуляторного 

впливу
(у тому числі М- 
теегу) та заходів 

із відстеження 
результати вності 

регуляторних 
актів у

відповідності 3 
вимогами Закону 

України «Про 
засади державної

Виконано

|



методик проведення аналізу 
впливу та відстежсння 
результативності регуляторного 
акта під час розроблення 
регуляторних актів“



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»
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9.

Приведення розділу 
„Регуляторн а д і яльн і сть“ 
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 реїуляторної 
діяльності.

05.07.2019

Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

Рубрика 
«Регуляторна 
діяльність» 

наповнюється 
своєчасно та в 
повному обсязі

Виконано

,
|

10.

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

05.07.2019

Комісія питань 
фінансів, 
бюджету, 

планування 
соціально- 

економічного 
розвитку, 

інвестицій та 
міжнародного 

співробітництва

Рубрика 
«Регуляторна 
діяльність» 
функціонує 
належним 
чином та 

функціонує

Виконано

!.М. Чекаленко


