
 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

обласної державної адміністрації  

від 24.03.2017 № 130 
 
 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“ 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Внести до розпорядження обласної державної адміністрації  

від 24.03.2017 № 130 „Про забезпечення реалізації державної регуляторної 

політики на території Черкаської області“ (далі – розпорядження) зміни, 

виклавши його в новій редакції:  

 

 

„Про забезпечення реалізації 

державної регуляторної політики  

на території Черкаської області 

 

 

Відповідно до статей 19, 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, Закону України „Про засади державної регуляторної політики  

у сфері господарської діяльності“, постанови Кабінету Міністрів України  

від 21.10.2015 № 835 „Про затвердження Положення про набори даних,  

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних“ 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити Заходи з реалізації державної регуляторної політики  

на території Черкаської області (далі – Заходи), що додаються. 

2. Керівників структурних підрозділів Черкаської обласної державної 

адміністрації, голів районних державних адміністрацій, рекомендувати головам 

сільських, селищних, міських рад територіальних громад Черкаської області, 

взяти під особистий контроль дотримання вимог і принципів державної 

регуляторної політики та надавати Департаменту регіонального розвитку 
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Черкаської обласної державної адміністрації інформацію про хід виконання 

Заходів, згідно з додатком. 

3. Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації забезпечувати щороку до 25 січня, наступного за звітним, 

узагальнення інформації щодо результатів реалізації затверджених Заходів  

та висвітлення її на офіційному веб-сайті Черкаської обласної 

державної адміністрації у розділі „Регуляторна діяльність“. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

Черкаської обласної державної адміністрації Карманніка Романа  

та Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації.“. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Черкаської 

обласної державної адміністрації від 20.04.2018 № 262 „Про внесення змін  

до розпорядження обласної державної адміністрації від 24.03.2017 № 130“. 

 

 

 

Голова Олександр СКІЧКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження обласної  

державної адміністрації 

від 24.03.2017 № 130 

(у редакції розпорядження  

Черкаської обласної державної  

адміністрації 

 29.03.2021 № 137) 

ЗАХОДИ 

з реалізації державної регуляторної політики на території Черкаської області 
 

№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Створення/оновлення та систематичне наповнення розділу 

„Регуляторна діяльність“ офіційного веб-сайту регуляторного 

органу відповідно до переліку рубрик: 

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; 

6) інформація про здійснення регуляторної діяльності; 

7) відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності; 

8) регуляторна діяльність районних державних адміністрацій 

(далі – райдержадміністрація) та територіальних громад 

Черкаської області з посиланням на їх офіційні веб-сайти (для 

Черкаської обласної державної адміністрації (далі –

облдержадміністрація)). 

Управління комунікацій 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

Департамент регіонального 

розвитку Черкаської 

обласної державної 

адміністрації; 

райдержадміністрації; 

сільські, селищні, міські ради 

територіальних  

громад Черкаської області 

(далі – ради ТГ)  

(за згодою) 

До 29 квітня 

2021 року/постійно протягом 

року 

2. Реєстрація регуляторних органів на Єдиному державному  

веб-порталі відкритих даних (далі – Портал). 

Облдержадміністрація; 

організаційний відділ апарату  

До 29 квітня 2021 року 
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1 2 3 4 

  облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

 

3. Надання пропозицій до річного плану діяльності 

облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів  

та плану-графіку щодо проведення заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів (далі – РА). 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Щороку до 05 грудня 

4. Розробка, затвердження/оприлюднення річного плану діяльності 

регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів 

(далі – План) та Плану-графіку щодо проведення заходів  

з відстеження результативності регуляторних актів (далі – План-

графік). 

Департамент регіонального 

розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

Управління комунікацій 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

райдержадміністрації; ради 

ТГ (за згодою) 

Щороку до 15 грудня/ 

у десятиденний строк після 

затвердження 

5. Своєчасне внесення змін до Плану та Плану-графіку. Департамент регіонального 

розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації;  

структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; ради 

ТГ (за згодою) 

Протягом року 

6. Формування, оприлюднення та регулярне оновлення наборів 

даних щодо здійснення державної регуляторної діяльності на 

власній веб-сторінці Порталу. 

Облдержадміністрація; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Не пізніш як у десятиденний 

строк після  

прийняття/підписання 

документу з регуляторної 

діяльності 

7. Перегляд (інвентаризація) власних РА на предмет відповідності 

чинному законодавству, шляхом внесення відповідних змін  

або визнання такими, що втратили чинність. 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Щороку 

8. Прийняття РА, у тому числі: 

1) розробка проекту РА; 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

Протягом року, відповідно  

до Плану 
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1 2 3 4 

8. 2) підготовка аналізу регуляторного впливу та М-тесту,  

3) оприлюднення на офіційному веб-сайті регуляторного органу  

з метою обговорення; 

4) погодження з Державною регуляторною службою України. 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Протягом року, відповідно  

до Плану 

9. Проведення заходів з відстеження результативності РА. Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Протягом року, відповідно  

до Плану-графіку 

10. Здійснення моніторингу офіційних веб-сайтів регуляторних 

органів та Порталу щодо оприлюднення документів, які 

виникають під час здійснення державної регуляторної політики. 

Департамент регіонального 

розвитку Черкаської 

обласної державної 

адміністрації 

Протягом року  

11. Надання практичної та організаційно-методичної допомоги 

регуляторним органам з питань: 

1) провадження державної регуляторної політики; 

2) реєстрації, формування, оприлюднення наборів даних на 

Порталі. 

Департамент регіонального 

розвитку Черкаської 

обласної державної 

адміністрації 

Протягом року 

 

Інформацію про хід виконання Заходів з реалізації державної регуляторної політики на території Черкаської 

області, виражену у кількісних і якісних показниках надавати Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації за формою, наведеною в таблиці додатку цього розпорядження: 
 

пункт 1 – до 29 квітня 2021 року, у подальшому щороку до 03 січня; 

пункт 2 – до 29 квітня 2021 року; 

пункт 3 – щороку до 05 грудня; 

пункт 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – щороку до 03 січня. 

 

Директор Департаменту регіонального  

розвитку Черкаської обласної  

державної адміністрації 

 

 

Василь СТЕЦЕНКО 
 



 

 

 

  

 

 

Інформація  

про хід виконання Заходів з реалізації державної регуляторної політики на території Черкаської області 

_________________________________________________________________ 
(назва регуляторного органу) 

за _________ рік 
 

№ з/п Зміст завдання 
Термін  

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Інформація про стан 

виконання 

Висновок 

(виконано,  

не 

виконано) 

Пропозиції 

щодо 

зняття  

з контролю 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Створення/оновлення та 

систематичне наповнення 

розділу „Регуляторна 

діяльність“ офіційного веб-

сайту регуляторного органу 

відповідно до переліку 

рубрик: 

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; 

До 29 квітня 

2021 року; 

/постійно 

протягом року 

 

Управління комунікацій 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

Департамент 

регіонального розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

сільські, селищні, міські 

ради територіальних 

громад Черкаської 

області (далі – ради ТГ) 

(за згодою) 

Створення розділу 

з рубриками: так/ні. 

  

Документи, якими 

наповнювалися рубрики               

у звітному періоді, 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: 

Додаток 

до розпорядження Черкаської 

обласної державної 

адміністрації 

29.03.2021 № 137 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

 6) інформація про здійснення 

регуляторної діяльності; 

7) відповідальні особи за 

здійснення регуляторної 

діяльності; 

8) регуляторна діяльність 

районних державних 

адміністрацій (далі –

райдержадміністрація) та 

територіальних громад 

Черкаської області                  

з посиланням на їх офіційні 

веб-сайти (для Черкаської 

обласної державної 

адміністрації (далі –

облдержадміністрація)). 

 

 

6) інформація про здійснення 

регуляторної діяльності: 

  

7) відповідальні особи  

за здійснення регуляторної 

діяльності: 

8) регуляторна діяльність 

райдержадміністрацій та 

територіальних громад 

Черкаської області  

з посиланням на їх  

офіційні веб-сайти (для 

облдержадміністрації): 

2. Реєстрація регуляторних 

органів на Єдиному 

державному веб-порталі 

відкритих даних (далі –

Портал). 

До 29 квітня 

2021 року 

Облдержадміністрація; 

організаційний відділ 

апарату 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Так/ні   

3. Надання пропозицій до 

річного плану діяльності 

облдержадміністрації 

з підготовки проектів 

регуляторних актів  

та плану-графіку щодо 

проведення заходів 

з відстеження 

результативності 

регуляторних актів (далі –

РА). 

Щороку до 

05 грудня 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Надані пропозиції:   
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Розробка, 

затвердження/оприлюднення 

річного плану діяльності 

регуляторного органу             

з підготовки проектів 

регуляторних актів (далі –

План) та Плану-графіку 

щодо проведення заходів  

з відстеження 

результативності 

регуляторних актів (далі –

План-графік). 

Щороку  

до 

15 грудня/ 

у десятиденний 

строк після 

затвердження 

Департамент 

регіонального розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

Управління комунікацій 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Дата затвердження Плану, 

Плану-графіка/дата, місце 

оприлюднення. 

  

5. Своєчасне внесення змін до 

Плану та Плану-графіку. 

Протягом року Департамент 

регіонального розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації; 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Дата внесення змін до 

Плану, Плану-графіка/дата, 

місце оприлюднення. 

  

6. Формування, оприлюднення 

та регулярне оновлення 

наборів даних щодо 

здійснення державної 

регуляторної діяльності на 

власній веб-сторінці 

Порталу. 

Не пізніше  

як у десятиденний 

строк після 

прийняття/ 

підписання 

документу  

з регуляторної 

діяльності 

Облдержадміністрація; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Дата, місце оприлюднення 

наборів даних (посилання на 

Портал): 

„План на 20___ рік“; 

 

„Діючі на 01.01.20___“; 

та їх оновлення протягом 

звітного періоду. 

  

7. Перегляд (інвентаризація) 

власних РА на предмет 

відповідності чинному 

законодавству, шляхом 

внесення відповідних змін  

Щороку Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Здійснення перегляду РА 

протягом звітного періоду: 

так/ні. 

Кількість діючих РА станом 

на: 
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 або визнання такими, що 

втратили чинність. 

  01.01.20___ - ____; 

 

31.12.20___ - ____, у тому 

числі за результатами 

перегляду: 
 

залишено без змін ____; 
 

внесено зміни ____; 
 

визнано такими, що втратили 

чинність ____. 

  

8. Прийняття РА, у тому числі: 

1) розробка проекту РА; 

2) підготовка аналізу 

регуляторного впливу  

та М-тесту,  

3) оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

регуляторного органу  

з метою обговорення; 

4) погодження з Державною 

регуляторною службою 

України/ 

отримання пропозицій щодо 

удосконалення. 

Протягом року, 

відповідно  

до Плану 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Розроблено проектів РА 

станом на 31.12.20___ - ____,  
 

підготовлено АРВ  

та М-тест ______,  
 

оприлюднено ______; 
 

погоджено з Державною 

регуляторною службою 

України _____/  
 

отримано та враховано 

пропозицій щодо 

удосконалення _______. 

  

9. Проведення заходів            

з відстеження 

результативності РА. 

Протягом року, 

відповідно  

до Плану-графіку 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою) 

Кількість запланованих/ 

проведених заходів                       

з відстеження 

результативності РА 

___/____, у тому числі:  
 

базових – ; 
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    повторних – ; 
 

періодичних – . 

  

10. Здійснення моніторингу 

офіційних веб-сайтів 

регуляторних органів  

та Порталу щодо 

оприлюднення документів, 

які виникають під час 

здійснення державної 

регуляторної політики. 

Протягом року Департамент 

регіонального розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації 

Результати оприлюднення 

документів станом на 

31.12.20___, по кожному 

регуляторному органу на:  

 

офіційних веб-сайтах 

регуляторних органів;  

 

Порталі.  

  

11. Надання практичної та 

організаційно-методичної 

допомоги регуляторним 

органам з питань: 

1) провадження державної 

регуляторної політики; 

2) реєстрації, формування, 

оприлюднення наборів даних 

на Порталі. 

Протягом року Департамент 

регіонального розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації 

Кількість організованих                

і проведених для фахівців 

регуляторних органів: 

 

навчальних семінарів 

(вебінарів) _____; 

 

індивідуальних консультацій 

_____. 

  

 

 

 

Директор Департаменту регіонального 

розвитку Черкаської обласної  

державної адміністрації 

 

 

Василь СТЕЦЕНКО 

 


