
 
85 СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

31.01.2019 р.                                    № 1482 

с. Щасливцеве 

 

Про затвердження звіту сільського голови 

 щодо здійснення Щасливцевською 

сільською радою державної регуляторної  

політики у сфері господарської 

діяльності за 2018 рік 

 

Заслухавши звіт сільського голови Плохушко В.О. про здійснення 

державної регуляторної політики Щасливцевською сільською радою за 

2018 рік, відповідно до ст.38 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Щасливцевської 

сільської ради, 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт сільського голови про здійснення державної 

регуляторної політики в Щасливцевській  сільській раді за 2018 рік згідно 

додатка. 

2. Доручити секретарю сільської ради Пуляєвій І.В. забезпечити офіційне 

оприлюднення цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань законності та державної 

регуляторної політики. 

 

 

 

 Сільський голова                                                   Плохушко В.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

Щасливцевського сільського голови про здійснення державної регуляторної 

політики на території сільської ради за 2018 рік. 

 

  Одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні визначено 

державну регуляторну політику, яка є одним з інструментів адміністративної 

реформи. Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідності процедур 

підготовки та прийняття рішень на всіх владних рівнях. Дотримуватися принципів 

регуляторної політики повинні і органи місцевого самоврядування – сільські ради. В 

тому числі виконавчий комітет та  Щасливцевська сільська рада. Державна 

регуляторна політика у сфері господарської діяльності направлена на вдосконалення 

правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та 

суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно-недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської 

діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені 

Конституцією та Законами України.  

Щасливцевська сільська рада та її виконавчий комітет є регуляторними 

органами на території сільської ради. Регуляторний акт – це рішення регуляторного 

органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин. 

 Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів готувалися 

аналізи регуляторного впливу згідно з вимогами Методики підготовки аналізу 

регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України, проводиться 

відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення з метою 

одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб. 

 Щодо всіх проектів регуляторних актів перед винесенням їх на розгляд 

сільської ради: 

 - оприлюднюються проекти регуляторних актів; 

 - приймаються пропозиції та зауваження від мешканців села; 

 - розглядаються остаточні варіанти проектів регуляторних актів; 

 - виносяться проекти на розгляд сесії сільської ради. 

 Відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» в аналізі регуляторного впливу 

розробники обов'язково визначали та аналізували проблеми, які пропонувалося 

розв'язати шляхом державного регулювання, оцінювали важливість даної проблеми, 

робилось обґрунтування - чому дана проблема не може бути розв'язана за допомогою 

діючих актів, оцінювалися всі альтернативні варіанти вирішення проблеми, 

створювалися механізми та розроблялися заходи, що забезпечать розв'язання 

визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта, 

обґрунтовувався термін чинності регуляторного акту, визначалися показники 

результативності регуляторного акта.  

Всі проекти регуляторних актів відповідно до ст.9 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із відповідними 

аналізами регуляторного впливу оприлюднюються в засобах масової інформації та  на 

сайті Щасливцевської сільської ради. 

 З метою додержання принципів прозорості, врахування громадської думки, 

відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на всіх етапах регуляторної 

діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет сільської ради 

завжди прагнув до своєчасного доведення до відома територіальної громади 

запланованих та прийнятих регуляторних актів. 

 Щасливцевською сільською радою 11.07.2017року прийнято рішення №662  

«Про місцеві податки і збори на території Щасливцевської сільської ради». 



 Рішенням Щасливцевської  сільської ради від 15.12.2017 року №835 «Про 

затвердження  плану діяльності  сільської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів та їх відстеження на 2018 рік» затверджений наступний план діяльності з 

підготовки регуляторних актів на 2018 рік:  

Вид  

проекту 

Назва 

проекту 

Ціль  

прийняття 

Строк  

підготовки 

Стан виконання 

Рішення 

сільської 

ради 

Про 

встановлення 

батьківської 

плати за 

перебування в 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

Коригування 

батьківської 

плати та 

поліпшення 

харчування дітей 

ДНЗ 

І кв. 2018 

року 

Не виконано в зв′язку з 

передачею ДНЗ до 

районної ради 

Рішення 

сільської 

ради 

Про 

встановлення 

місцевих 

податків 

та зборів 

Поповнення 

доходної частини 

місцевого 

бюджету 

І кв. 2018 

року 

Рішення №662 від 

11.07.2017 року «Про 

місцеві податки і збори 

на території 

Щасливцевської 

сільської ради» 

Рішення 

сільської 

ради 

Затвердження 

містобудівної 

документації 

Безумовне 

виконання вимог 

Закону та 

регулювання 

містобудівної 

діяльності 

Протягом 

року 

Рішення №964 від 

19.03.2018 року «Про 

затвердження нових 

генеральних планів 

села Щасливцеве та 

села Генічеська Гірка» 

 

 

 

Сільський голова                                          В.О.Плохушко 

 

 

 

 


