
ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.07.2021р. № 128

Про створення робочої групи з питань 
перегляду регуляторних актів

З метою проведення ефективної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, відповідно до ст.И Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись 
ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити робочу групу з питань перегляду регуляторних актів, 
прийнятих Руськополянською сільською радою, її виконавчим комітетом 
у складі згідно з додатком (далі - робоча група).

2. Робочій групі щорічно протягом березня-квітня проводити перегляд 
регуляторних актів на відповідність таким критеріям:
- відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також 

компетенції відповідного органу;
- економічна доцільність та обґрунтованість існування 
регуляторного акта;

- економічна ефективність для суб'єктів господарювання, а 
також прозорість вимог регуляторного акта.
3. За результатами перегляду регуляторних актів надавати пропозиції:

- про залишення діючих регуляторних актів без змін;
- про визначення переліку регуляторних актів, що не відповідають 
принципам державної регуляторної політики та/або вимогам чинного 
законодавства України та потребують внесення до них змін;
- про визначення переліку регуляторних актів, що не відповідають 
принципам державної^р^уляторної політики та/або вимогам чинного

чинність, або сі
4. Контроль за і .юзнорядження залишаю за собою.

р.Г. Гриценко



Додаток до розпорядження
Руськополянського сільського голови 

від 16.07.2021р.№128

Склад 
робочої групи з питань перегляду регуляторних актів

Голова робочої групи:

Пашкевич Юлія Андріївна - заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради.

Секретар робочої групи:
Швед Ірина Вікторівна - спеціаліст І категорії відділу інформаційно - 
організаційної роботи виконавчого комітету Руськополянської сільської ради.

Члени робочої групи:

- Кривошея Олександр Іванович - староста с. Дубіївка;
- Шпак Надія Антонівна - секретар сільської ради та виконкому 
Руськополянської сільської ради;
- Шпак Юлія Василівна, головний бухгалтер, начальник відділу планування, 
бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради;
- Болотюк Валентина Григорівна, начальник відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради;
- Чередніченко Вікторія Вікторівна, начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Руськополянської сільської ради;
- Хряпак Юлія Сергіївна—начальник Фінансового управління Руськополянської
СІЛЬСЬКОЇ ради. ^у / / /у

// .о* / -—-і \ о /
ГсТ А ’ _ -а.5

Сільський голова )
\\5т\ И


