
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

6 сесія                                    8 скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

21 квітня 2021 року                                                                       № ___/VIIІ 

 

Про викладення рішення Руськополянської  

сільської ради від 13 серпня 2019 року  

№12-7/VIІ «Про створення  комісії  

з питань реалізації державної  

регуляторної політики на території  

Руськополянської ОТГ» в новій редакції 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», ст.25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою дотримання принципів державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності, сільська рада 

В И Р І Ш И ЛА : 

1. Викласти рішення Руськополянської сільської ради від 13 серпня 2019 року 

№ 12-7/VIІ «Про створення  комісії з питань реалізації державної регуляторної 

політики на території Руськополянської ОТГ»  та додатки до нього в новій 

редакції:  

     «1.Створити комісію з питань реалізації державної регуляторної політики на 

території Руськополянської сільської територіальної громади (далі – 

Руськополянської ТГ) та затвердити її склад згідно додатку 1. 

 

     2.Затвердити положення про комісію з питань реалізації державної 

регуляторної політики на території Руськополянської ТГ згідно додатку 2. 

 

3.Затвердити форму експертного висновку з відповідності регуляторного 

акта принципам державної регуляторної політики згідно додатку 3. 

 

4.Розробникам проекту регуляторного акту, що винесений на розгляд 

сільської ради чи виконавчого комітету,  попередньо подавати до відповідальної 

комісії для забезпечення вивчення та надання висновку про відповідність проекту 

регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. 

 

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту». 

 



 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту. 

 

 

         Сільський  голова                                                            Олег ГРИЦЕНКО 

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Додаток  1 

                       до рішення сільської ради 

                                  від _______ №____ 

 

 

Склад 

комісії з питань реалізації державної регуляторної 

політики на території Руськополянської ТГ 

 

Голова комісії 

Пашкевич Юлія  

Андріївна 

Заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Секретар комісії 

Шпак Надія Антонівна Секретар сільської ради та виконкому 

   

Члени комісії 

 Черненко Роман Вікторович  Голова постійної комісії з питань бюджету, 

фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

Василенко  Олексій 

Васильович 

 

Голова постійної комісії з  питань прав людини, 

законності, правопорядку, протидії корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту 

 

Болотюк Валентина 

Григорівна 

Голова постійної  комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони навколишнього 

середовища 

Харченко Станіслав 

Васильович 

Голова постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального та 

дорожнього господарства, інфраструктури,  

надзвичайних ситуацій,  енергозбереження та 

енергоефективності 

Гапоненко Надія Вікторівна Голова постійної комісії з питань освіти, 

фізичного виховання, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та 

молодіжної політики (комісія з гуманітарних 

питань). 

  
 

 

 



 
                                                                                                                            Додаток  2 

                       до рішення сільської ради 

            від _______ №____ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань реалізації державної регуляторної 

політики на території Руськополянської ТГ 

 

1.Загальні положення 

1.1.Комісія з питань реалізації державної регуляторної політики на території 

Руськополянської ТГ  (далі - Робоча комісія) є дорадчо-консультативним органом, 

створеним рішенням Руськополянської сільської ради з метою приведення 

регуляторних актів, прийнятих сільською радою, її виконавчим комітетом, 

сільським головою, у відповідність до вимог ст. 4 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , 

запровадження демократичних принципів у сфері правового регулювання 

господарської діяльності у Руськополянській ТГ  . 

1.2.Робоча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України , 

Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 

сільського голови. 

1.3.Склад Робочої комісії затверджується рішенням 

Руськополянської   сільської ради. 

1.4.Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та ціль 

роботи  даної комісії. 

 

2. Порядок утворення Робочої комісії 
2.1.Комісія утворюється рішенням Руськополянської   сільської ради. 

2.2.До складу комісії мають право входити голови постійних депутатських 

комісії сільської ради, посадові особи виконавчого комітету 

Руськополянської   сільської ради,  представники об'єднань суб'єктів 

господарювання, об'єднань роботодавців, громадських організацій споживачів 

(об'єднань споживачів), окремі фахівці (за згодою) та відповідно розробники 

проекту регуляторного акту. 

 

3. Функції та повноваження Робочої комісії 
3.1.Комісія з питань реалізації державної регуляторної політики: 

3.1.1.Визначає строки роботи  комісії. 

3.1.2.Проводить аналіз чинних регуляторних актів органів місцевого 

самоврядування. 

3.1.3.За результатами аналізу складає три переліки нормативно-правових 

актів: 

- які відповідають принципам державної регуляторної політики; 

- які не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують 

визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; 

- які не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують 

внесення змін. 

http://reestr.tk/368642
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3.1.4.Подає складені переліки регуляторних актів сільському голові з 

пропозиціями щодо скасування або внесення змін та доповнень до вказаних 

регуляторних актів. 

3.1.5.Забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного 

впливу внесеного проекту регуляторного акту, який разом з цим проектом та 

підписаним аналізом регуляторного впливу подає до Державної регуляторної 

Служби України для отримання пропозицій, щодо удосконалення проекту 

відповідно до принципів державної регуляторної політики. 

 

4. Порядок роботи Робочої комісії 
4.1.Засідання комісії скликається не пізніше, ніж за 3 робочих дні до 

початку засідання. Порядок денний визначається головою комісії, виходячи з 

пропозицій членів комісії. 

4.2.Засідання комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як 

половина її загального складу. 

4.3.Засідання комісії веде голова комісії, у разі його відсутності або 

неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції 

виконує заступник голови комісії. У разі невиконання ними цієї функції  комісія зі 

свого складу визначає головуючого на засіданні. 

4.4.Рішення з питань діяльності комісії приймається більшістю від кількості 

присутніх членів комісії. 

4.5.Член комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, 

прийнятим на засіданні, в тому числі з рішенням щодо включення або не 

включення регуляторного акта до того або іншого переліку, має право висловити 

у письмовій формі окрему думку, яка додається до відповідного протоколу 

засідання комісії. 

4.6.Протоколи засідань комісії підписують голова та секретар  комісії. 

 

5. Прикінцеві положення 
5.1.Всі зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 

5.2.Організаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Додаток  3 

                       до рішення сільської ради 

            від _______ №____ 

 

Типова форма експертного висновку на проект регуляторного акта  

 

1.Найменування юридичної особи (громадського об’єднання, господарської асоціації, 

тощо), яка підготувала експертний висновок. 

2.Назва проекту регуляторного акта, до якого підготовлено експертний висновок. 

3.Найменування розробника проекту регуляторного акта. 

4.Висновок щодо відповідності проекту регуляторного акта принципам державної 

регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

У цьому розділі зазначається, чи були виконані вимоги, визначені Законом України «Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема: 

- дані про включення регуляторного акта до плану діяльності з розроблення регуляторних 

актів розробника; 

- дані про оприлюднення проекту; 

- дані про надходження зауважень і пропозицій; 

- дані про результати розгляду зауважень і пропозицій та результати їх розгляду (за наявності 

даних про результати розгляду зауважень і пропозицій оцінюється належність та повнота їх 

врахування, а також обґрунтованість і належна мотивація відхилення). 

У випадку, якщо робиться висновок про невідповідність проекту вимогам Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», необхідно зазначити 

положення закону, яке не було дотримано. 

5.Висновки про відповідність проекту регуляторного акта законам та нормативним актам 

вищого рівня (наприклад, зазначається наявність суперечностей їх нормативним актам вищого 

рівня, покладання на суб’єктів господарювання обов’язків, не передбачених законами, 

визначення додаткових вимог чи обмежень для отримання права на провадження певної 

діяльності, розширене тлумачення норм закону тощо).  

6.Висновки про наявність корупціогенних факторів у проекті акта та рекомендації щодо 

їх усунення (з урахуванням положень Методології проведення антикорупційної експертизи, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 30.09.2011 № 3099/5); 

7.Висновки про наявність у проекті акта положень, що негативно впливають або 

обмежують вільну конкуренцію на відповідному ринку, наприклад: обмеження доступу на 

ринок, запровадження певних дискваліфікуючих вимог, квот, зонування тощо. 

8.Висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо 

підготовки аналізу регуляторного впливу. 

9.Висновки про наявність Тесту малого підприємництва (якщо його складання є 

обов’язковим) та його відповідність установленим вимогам, зокрема: 

- правильність складання переліку підпроцесів, які має здійснити суб’єкт регулювання для 

виконання вимог акта; 

- правильність оцінки витрат та альтернативні розрахунки (за їх наявності у виконавця 

експертного висновку; 

- наявність пропозицій щодо пом’якшувальних заходів для малого бізнесу. 

10.Зауваження та пропозиції щодо доповнення, зміни, доопрацювання проекту акта або 

його частини, аналізу регуляторного впливу або його частини. 

11.Узагальнений висновок щодо проекту. 

 
 

 


