
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

17.04.2018                                       Михайлівка                                        № 4 - 6/VІІ 

 

 

Про Порядок підготовки та прийняття  

регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою 

  

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», з метою реалізації повноважень по здійсненню 

державної регуляторної політики, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

  

         1. Затвердити Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів 

Михайлівською сільською радою (додається). 

  

         2. Покласти повноваження по здійсненню державної регуляторної 

політики на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, 

законності та антикорупційної політики. 

  

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської етики, законності та антикорупційної політики. 

   

Сільський голова                                                                       В. Максименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                Рішення сільської ради 

                                                                                                17.04.2018   № 4 - 6/VІІ 

  

  

ПОРЯДОК 

підготовки та прийняття регуляторних актів  

Михайлівською сільською радою 

  

Даний Порядок регулює діяльність сільської ради з підготовки, прийняття 

та відстеження результативності регуляторних актів у порядку та спосіб, які 

передбачені законами України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про 

затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта». 

         1. Планування діяльності сільської ради об`єднаної територіальної 

громади з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в межах 

підготовки та затвердження планів роботи сільської ради об`єднаної 

територіальної громади. 

         2. Затверджені плани діяльності сільської ради об`єднаної територіальної 

громади з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Михайлівської сільської ради 

об`єднаної територіальної громади не пізніше, як в п’ятиденний термін після їх 

затвердження. 

         3. Підготовка проекту регуляторного акту здійснюється відповідно до 

плану роботи сільської ради об`єднаної територіальної громади та виноситься 

на розгляд сесії відповідно до вимог Розділу ІІІ.5 Регламенту сільської ради 

об`єднаної територіальної громади. 

         3.1. По кожному проекту регуляторного акту його розробник готує аналіз 

регуляторного впливу, відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 

Методики проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акта, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

         3.2. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту 

регуляторного акту з метою отримання зауважень та пропозицій. 

         3.3. При внесенні на розгляд сесії сільської ради проекту регуляторного 

акту без аналізу регуляторного впливу постійна комісія сільської ради приймає 

рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання 

органу, який вніс цей проект. 

         4. Орган, який здійснив підготовку проекту регуляторного акту, здійснює 

оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади не пізніше п’яти робочих днів з дня надання повідомлення про 

оприлюднення цього проекту регуляторного акту в газеті «Вісник рідного 

краю». 



         4.1. Термін, в який від фізичних і юридичних осіб приймаються 

зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного 

акту і не може бути меншим одного місяця та не більше трьох місяців з дня 

оприлюднення проекту регуляторного акту і відповідного аналізу 

регуляторного впливу. 

         4.2. Зауваження і пропозиції по оприлюдненому проекту регуляторного 

акту надаються фізичними та юридичними особами розробнику цього проекту і 

до відома постійній комісії сільської ради. 

         4.3. Всі зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акту та 

відповідному аналізу регуляторного впливу, отримані в установлений строк, 

підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За 

результатами розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи 

частково враховує отримані зауваження і пропозиції або мотивовано їх 

відхиляє. 

        5. Кожен проект регуляторного акту, поданий на розгляд в сільську раду, 

подається в постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської 

етики, законності та антикорупційної політики для підготовки експертного 

висновку про регуляторний вплив поданого проекту регуляторного акту та 

відповідність його вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

         5.1. При поданні проекту регуляторного акту на розгляд сесії сільської 

ради на пленарному засіданні голова постійної комісії доповідає експертний 

висновок постійної комісії про відповідність проекту  регуляторного акту 

вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

         6. По мотивованому поданню депутата сільської ради, постійної комісії 

сільської ради, сільського голови, постійна комісія сільської ради з питань 

регламенту, депутатської етики, законності та антикорупційної політики може 

прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому ч. ч. 

2, 3 ст. 34  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», експертного висновку щодо регуляторного 

впливу проекту регуляторного акту, внесеного цим депутатом, постійною 

комісією ради, сільським головою. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не 

готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується 

відповідно до вимог ст. 8 цього закону. 

         7. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з 

таких обставин: 

- відсутність аналізу регуляторного впливу; 

- проект регуляторного акту не був оприлюднений. 

         8. Не пізніше п’ятиденного терміну після прийняття регуляторного акту 

сільська рада оприлюднює його на офіційному веб-сайті Михайлівської 

сільської ради об`єднаної територіальної громади. 

         9. По кожному регуляторному акту виконавчий комітет ради проводить 

відстеження його результативності відповідно до ст. ст. 10, 37 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Методики відстеження результативності регуляторного акту, 



затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та 

готує звіт. 

        9.1. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого 

сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення 

цього звіту, подається до постійної комісії сільської ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та антикорупційної політики. 

         9.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту 

оприлюднюється сільською радою на офіційному веб-сайті Михайлівської 

сільської ради об`єднаної територіальної громади не пізніше п’яти днів з дня 

його підписання. 

         10. Сільська рада заслуховує щорічно звіт сільського голови про 

здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом сільської 

ради. 

         11. Постійна комісія сільської з питань регламенту, депутатської етики, 

законності та антикорупційної політики готує і попередньо розглядає питання 

щодо звітів сільського голови про здійснення державної регуляторної політики. 

  

  

  

Сільський голова                                                                        В. Максименко 
 

 
 


