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З В І Т 

про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом 

Михайлівської сільської ради у 2021 році 

 

Реалізація державної регуляторної політики Михайлівською сільською 

радою та її виконавчим комітетом у 2021 році здійснювалась відповідно до 

завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», мета яких - прийняття виважених 

рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, 

спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян та влади. 

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» є одним із напрямів діяльності фінансового відділу, юридичного 

відділу та відділу земельних відносин, житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування. 

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження  державної 

регуляторної політики визначено постійну комісію сільської ради з питань 

регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та антикорупційної 

політики. Комісія готує експертні висновки щодо регуляторного впливу  

проектів регуляторних актів та перевіряє відповідність проектів рішень 

сільської ради  та її виконавчого комітету до вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

         На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням першої 

сесії Михайлівської сільської ради VIII скликання від 01.12.2020 року № 1-

12/VІІІ затверджено План діяльності  з підготовки проєктів регуляторних актів 

Михайлівської сільської ради на 2021 рік. Рішенням виконавчого комітету від 

19.05.2021 №119 затверджено План діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів виконавчого комітету Михайлівської сільської ради на 

2021 рік. 

         Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Михайлівської сільської ради та виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради  оприлюднювалися на офіційному сайті сільської ради  в розділі 

«Регуляторна діяльність». 

         Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів 

здійснювалась відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів. 

         Упродовж 2021 року були прийняті такі регуляторні акти сільської ради: 



- «Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної 

громади  ставок  земельного податку» -  рішення від 09.07.2021 №8-2/VIIІ;  

- «Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної 

громади  ставок  єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичного збору» - рішення від 09.07.2021 №8-4/VIIІ; 

- «Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної 

громади  ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки » - рішення від 09.07.2021 №8-3/VIIІ; 

         Прийняті рішення  виконкому від 22.06.2021 №147 « Про затвердження 

Правил та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Михайлівської сільської ради». 

         Одним із основних принципів державної регуляторної політики є 

прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить:  

відкритість для фізичних  та юридичних осіб, їх об’єднань  дій регуляторних 

органів на всіх етапах регуляторної діяльності; обов’язковість розгляду 

регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих  у 

встановленому законом порядку; доведення  прийнятих регуляторних актів до 

відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування  

громадськості про здійснення регуляторної діяльності. 

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення 

до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність зокрема на 

сторінках газет «Вісник рідного краю» та офіційному веб - сайті сільської ради 

у  розділі «Регуляторна діяльність», постійно та своєчасно висвітлювалися 

проекти регуляторних актів разом із аналізами регуляторного впливу, плани 

діяльності, графіки  проведення процедур з відстеження, інша інформація. 

Упродовж 2021 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-

сайті сільської ради оприлюднені 4 проекти регуляторних актів разом з 

відповідними аналізами регуляторного впливу. 

Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою  

отримання пропозицій щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться  

на розгляд сільської ради, розробниками регуляторних актів надсилались  

проекти регуляторних актів до Державної регуляторної служби України. 

З метою проведення  моніторингу результативності регуляторних актів 

та визначення оцінки і контролю за їх впровадженням затверджений план-

графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів 

із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії 

регуляторних актів. 

Упродовж 2021 року здійснено  перегляд 3 регуляторних актів щодо їх 

відповідності принципам державної регуляторної політики, звіти щодо яких 

оприлюднені на офіційному веб-сайті сільської ради. 

Для систематизації регуляторних актів проводиться робота з 

формування та доповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих 

сільської ради та її виконавчим комітетом, який двічі на рік оновлюється та 

розміщується на офіційному сайті сільської ради. Так, згідно із сформованим 



реєстром діючих регуляторних актів Михайлівської сільської ради та її 

виконавчого комітету  станом на 01 січня  2022 року діє 6 регуляторних актів. 

Подальше впровадження державної регуляторної  політики неможливо 

без дотримання послідовності регуляторних процесів на усіх етапах 

підготовки регуляторних актів. Реалізація цього принципу забезпечується 

плануванням проектів регуляторних актів. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розроблені та 

затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

сільської ради та її виконавчого комітету на наступний календарний рік: 

рішенням сесії Михайлівської сільської ради VIII скликання  від 26.11.2021 

№16-7 затверджено «План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  

Михайлівської сільської ради на 2022 рік», рішенням виконавчого комітету 

сільської ради від 19.11.2021 №306 затверджено «План діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради на 2022 рік». 

Зазначені рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті сільської ради 

в розділі «Регуляторні акти» за рубрикою «Планування діяльності» відповідно 

до норм чинного законодавства.  

З метою забезпечення безумовного виконання вимог постанови КМУ від 

21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) було 

розроблено паспорти  наборів даних  та визначено періодичність поновлення 

наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а саме, 

оприлюднено на веб-порталі наступну інформацію:  

- план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2022 рік із 

зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки 

проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення 

проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу 

та посилання на місце оприлюднення; 

- переліки діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання 

чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного 

відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. 

   Пріоритетними завданнями з питань здійснення регуляторної діяльності є: 

підтримка діалогу між владою і суб’єктами господарювання, 

громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній 

діяльності, врахування конструктивних пропозицій і зауважень від суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів; 

недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або 

не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; 

підвищення якості підготовки розробниками аналізу  регуляторного 

впливу до проекту регуляторного акту; 

забезпечення інформаційної відкритості щодо питань регуляторної 

політики. 

Сільський голова        Тарас ПЛУЖНИК 


