
Таблиця 1 

Регуляторні акти, прийняті у  2019 році 

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

(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 27.06.2019 

№20-2/VII 

- 27.06.2019 

оприлюднено на 

офіційному веб-сайті 

сільської ради, 

05.07.2019 

опубліковано в газеті 

«Вісник рідного 

краю» №27  / 

01.01.2020 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на 2020 рік 

2 27.06.2019 

№20-3/VII 

- 27.06.2019 

оприлюднено на 

офіційному веб-сайті 

сільської ради, 

05.07.2019 буде 

опубліковано в газеті 

«Вісник рідного 

краю» №27 / 

01.01.2020  

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік 

3 27.06.2019 

№20-4/VII 

- 27.06.2019 

оприлюднено на 

офіційному веб-сайті 

сільської ради, 

05.07.2019 

опубліковано в газеті 

«Вісник рідного 

краю» №27 / 

01.01.2020  

Про встановлення ставок на єдиний податок, транспортний 

податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичний збір на 2020 рік 



4 25.07.2019 

№21-8/VII 

- 25.07.2019 

оприлюднено на 

офіційному веб-сайті 

сільської ради, 

02.08.2019 

опубліковано в газеті 

«Вісник рідного 

краю» №33 / 

25.07.2019 

Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами  господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) з 22:00 до 8:00 години  

 

 

Таблиця 2  

 

Діючі регуляторні акти станом на 01.01.2020 року 

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

(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 27.06.2019 

№20-2/VII 

- 27.06.2019 оприлюднено на 

офіційному веб-сайті сільської 

ради, 05.07.2019 опубліковано в 

газеті «Вісник рідного краю» 

№27  /  01.01.2020 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на 2020 рік 

2 27.06.2019 

№20-3/VII 

- 27.06.2019 оприлюднено на 

офіційному веб-сайті сільської 

ради, 05.07.2019 буде 

опубліковано в газеті «Вісник 

рідного краю» №27  /   01.01.2020  

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

2020 рік 

3 27.06.2019 

№20-4/VII 

- 27.06.2019 оприлюднено на 

офіційному веб-сайті сільської 

ради, 05.07.2019 опубліковано в 

газеті «Вісник рідного краю» 

№27 / 01.01.2020  

Про встановлення ставок на єдиний податок, 

транспортний податок, збір за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичний збір на 2020 рік 



4 25.07.2019 

№21-8/VII 

- 25.07.2019 оприлюднено на 

офіційному веб-сайті сільської 

ради, 02.08.2019 опубліковано в 

газеті «Вісник рідного краю» 

№33 / 25.07.2019 

Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами  господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) з 22:00 до 8:00 години  

 

                                                                                                                                                                  Таблиця 3 

Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у 2019 році 

 

 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

(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 

2019 року 

отриманих врахованих наданих пропозицій  

до проектів 

регуляторних актів  

з числа надісланих до 

ДРСУ 
зауважень і пропозицій під 

час громадського 

обговорення проектів регуляторні акти інші нормативно-

правові акти надіслані 
отримані 

пропозиції  
обговорені прийняті обговорені прийняті  

8 4 - - -               -          - 8 8 

 

Таблиця 4 

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у  2019 році                                                       

                                                            Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

(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 Фінансовий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Михайлівської 

сільської ради 

Рішення  сільської 

ради від 27.06.2019 

№20-2/VII «Про 

встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати земельного 

податку на 2020 

рік» 

Базове ІІІ квартал 02.07.2019 -

29.07.2019 

29.07.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “Про 

встановлення ставок 

та пільг зі сплати 

земельного податку 

на 2020 рік ”  та 

аналіз його 

регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

2 Фінансовий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Михайлівської 

сільської ради 

Рішення  сільської 

ради від 27.06.2019 

№20-3/VII  «Про 

встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

на 2020 рік» 

Базове ІІІ квартал 02.07.2019 -

29.07.2019 

29.07.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “Про 

встановлення ставок 

та пільг зі сплати 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

2020 рік ”  та аналіз 

його регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

 



3 Фінансовий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Михайлівської 

сільської ради 

Рішення  сільської 

ради від 27.06.2019 

№20-4/VII  «Про 

встановлення 

ставок на єдиний 

податок, 

транспортний 

податок, збір за 

місця для 

паркування 

транспортних 

засобів, 

туристичний збір 

на 2020 рік» 

Базове ІІІ квартал 02.07.2019 -

29.07.2019 

29.07.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “Про 

встановлення ставок 

на єдиний податок, 

транспортний 

податок, збір за 

місця для 

паркування 

транспортних 

засобів, туристичний 

збір на 2020 рік ”  та 

аналіз його 

регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

4 Юрисконсульт Рішення  сільської 

ради від  

25.07.2019 №21-

8/VII  «Про 

заборону продажу 

пива (крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових 

суб’єктами  

господарювання 

Базове ІІІ квартал 11.07.2019-

23.07.2019 

23.07.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “Про заборону 

продажу пива (крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин столових 

суб’єктами  

господарювання 

(крім закладів 

ресторанного 

господарства) з 

22:00 до 8:00 



(крім закладів 

ресторанного 

господарства) з 

22:00 до 8:00 

години» 

години”  та аналіз 

його регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

5 Фінансовий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Михайлівської 

сільської ради 

Рішення  сільської 

ради від  

26.06.2018 №7-

4/VII «Про 

встановлення  

ставок та пільг  із 

сплати земельного 

податку  на 2019 

рік» 

Повторне ІІІ – IV 

квартал 

25.09.2019-

15.10.2019 

 

16.10.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “Про 

встановлення  ставок 

та пільг  зі сплати 

земельного податку  

на 2019 рік”  та 

аналіз його 

регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

6 Фінансовий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Михайлівської 

сільської ради 

Рішення  сільської 

ради від  

26.06.2018 №7-

5/VII «Про 

встановлення  

ставок та пільг  із 

сплати  податку  на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

Повторне ІІІ – IV 

квартал 

25.09.2019-

15.10.2019 

 

16.10.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “ Про 

встановлення  ставок 

та пільг  із сплати  

податку  на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки на  



земельної ділянки 

на  2019 рік» 

2019 рік ”  та аналіз 

його регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

7 Фінансовий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Михайлівської 

сільської ради 

Рішення  сільської 

ради від  

26.06.2018 №7-

6/VII «Про 

встановлення 

ставок на єдиний 

податок , акцизний 

податок, 

транспортний 

податок, збір  за 

місця для 

паркування 

транспортних 

засобів, 

туристичний  збір  

на 2019 рік»   

Повторне ІІІ – IV 

квартал 

25.09.2019-

15.10.2019 

 

16.10.2019 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Михайлівської 

сільської ради 

Проект 

регуляторного  акту- 

рішення сільської 

ради  “Про 

встановлення ставок 

на єдиний податок , 

акцизний податок, 

транспортний 

податок, збір  за 

місця для 

паркування 

транспортних 

засобів, туристичний  

збір  на 2019 рік ”  та 

аналіз його 

регуляторного 

впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 

8 ЗУ “Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності” 

 

 

 



Таблиця 5 

Інформація щодо виконання п. 3, 5, 6, 9, 10 розпорядження обласної державної адміністрації  

від 24.03.2017 № 130 (зі змінами) 

 

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

(назва регуляторного органу) 

 

№ 

з/п 
Зміст завдання 

Термін  

виконання 

Відповідаль-

ний за 

виконання 

Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано,  

не 

виконано) 

Пропозиції 

щодо 

зняття  

з 

контролю 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Своєчасне внесення змін до 

планів діяльності з 

підготовки проектів 

регуляторних актів та 

планів-графіків із 

відстеження 

результативності 

регуляторних актів 

 

03.01.2020 Вакуленко Н.І. 

Впродовж 2019 року  зміни до планів 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів та планів- графіків із 

відстеження  результативності 

регуляторних актів не вносились. На 

офіційному сайті Михайлівської 

сільської ради  в розділі “регуляторна 

діяльність” розміщено план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік та план-графік із 

відстеження результативності 

регуляторних актів на 2019 рік.  

Виконується 

в межах 

повноважень 

Продовжити 

контроль 

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 

03.01.2020 

 

 

 

 

 
 

 

Вакуленко Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станом на 01.01.2020 року    

регуляторні акти прийняті 

Михайлівською сільською радою    

відповідають нормам чинного 

законодавства. 

 

 

 

 

Виконується 

в межах 

повноважень 

 

 

 

 

 

 

Продовжити 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 



офіційних веб-сайтах у 

розділах „Регуляторна 

діяльність“ 

  

 

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“ 
 

03.01.2020 Вакуленко Н.І. 

У  2019 році  розроблялися проекти 

регуляторних актів  «Про заборону 

продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) в нічний 

час»,  «Про затвердження Правил 

благоустрою Михайлівської сільської 

ради», «Про пайову участь у розвитку 

інфраструктури сіл Михайлівської 

сільської ради», «Про встановлення 

ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на 2020 рік»,  «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2020 рік» та 

«Про встановлення ставок на єдиний 

податок, транспортний податок, збір за 

місця для паркування транспортних 

засобів, туристичний збір на 2020 рік» 

  та здійснювалися аналізи 

регуляторного впливу  проектів 

регуляторних актів (у тому числі М-

тесту) у відповідності з вимогами 

 ЗУ “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”. 

Виконується 

в межах 

повноважень 

Продовжити 

контроль 



В результаті було прийнято 4 

регуляторні акти:  №21-8/VII   « Про  

заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових  

суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства ) з 

22:00 до 8:00 години,    №20-2/VII «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку на 2020 рік»,     

№20-3/VIII «Про встановлення ставок 

та пільг зі сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

на 2020 рік»,  №20-4/VIII «Про 

встановлення ставок на єдиний податок, 

транспортний податок, збір за місця для 

паркування транспортних засобів, 

туристичний збір на 2020 рік». По всих 

вищезазначених  прийнятих рішеннях 

проведено базові відстеження 

результативності регуляторних  актів. 

Інші проекти знаходяться на 

доопрацюванні.  

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; 

03.01.2020 Вакуленко Н.І. 

Виконавчим комітетом Михайлівської 

сільської ради у  червні 2018 року  було 

удосконалено  розділ “Регуляторна 

діяльність”, що розміщений на 

офіційному сайті Михайлівської 

сільської ради. Створені нові рубрики 

для швидкого  і якісного доступу 

населення та суб’єктів господарювання 

до відповідної інформації, а саме: 

1. Нормативно-правова база. 

2.Планування діяльності. 

3.Оприлюднення проектів регуляторних 

актів та аналізу регуляторного впливу.  

4.Діючі регуляторні акти. 5.Відстеження 

результативності регуляторних актів. 

Виконується 

в межах 

повноважень 

Продовжити 

контроль 



 - відстеження 

результативності 

регуляторних актів; 

- інформація про здійснення 

регуляторної діяльності;  

- відповідальні особи за 

здійснення регуляторної 

діяльності. 

6.Інформація про здійснення  

регуляторної діяльності. 

7. відповідальні особи за здійснення 

регуляторної діяльності.   

10. 

Забезпечення 

функціонування та 

систематичного наповнення 

розділу „Регуляторна 

діяльність“ офіційного веб-

сайту регуляторного органу 

03.01.2020 Вакуленко Н.І 

Протягом 2019 року було   проведено 

наповнення та оновлення розділу 

“Регуляторна діяльність” на офіційному 

сайті Михайлівської сільської ради 

Виконується 

в межах 

повноважень 

Продовжити 

контроль 

 

Таблиця 6 

Інформація щодо кількості прийнятих регуляторних актів 

та проведених заходів з відстеження їх результативності у 2018 та 2019 роках 

 

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради 

(назва регуляторного органу) 
 

 

Кількість прийнятих регуляторних актів у (роках): 
Кількість проведених заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів у (роках): 
2018 2019 2018 2019 

4 4 4 7 
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