
УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

" астМ, р.

Про забезпечення реалізації
державної регуляторної політики
у Чернівецькій області

Керуючись статтями 19, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 
підвищення ефективності роботи із забезпечення реалізації державної 
регуляторної політики натериторії області:

1. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, 
районним державним, адміністраціям, рекомендувати Чернівецькій обласній 
раді, виконавчим комітетам міст обласного значення, об’єднаним 
територіальним громадам, територіальним органам міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади в області забезпечити:

1) виконання вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), 
зокрема щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів, дотримання етапів підготовки проектів регуляторних актів, проведення 
аналізу регуляторного впливу (у тому числі М-тесту) та відстеження 
результативності регуляторних актів;

2) проведення консультацій з громадськістю щодо проектів 
регуляторних актів з урахування вимог Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 
року №996;

3) дотримання вимог Методик проведення аналізу впливу та 
відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 (із змінами від 16 
грудня 2015 року №1151) під час підготовки аналізу впливу регуляторного 
акта та відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів;

4) погодження проектів регуляторних актів з Державною регуляторною
службою України; . о *
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5) подання звіту про відстеження результативності відповідного 
регуляторного акта до Державної регуляторної служби України, та не пізніше 
як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту, оприлюднення його у 
спосіб, передбачений статтею 13 Закону, після проведення заходів з 
відстеження результативності регуляторного акту;

6) здійснення перегляду (інвентаризації) власних регуляторних актів з 
метою визначення їх актуальності та відповідності чинному законодавству; 
скасування або внесення, у разі необхідності, змін до них;

7) ведення рубрики «Регуляторна політика» та постійне оновлення 
інформації про здійснення державної регуляторної політики на офіційних 
веб-сайтах;

8) співпрацю з сектором Державної регуляторної служби України у 
Чернівецькій області.

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати Чернівецькій 
обласній раді, виконавчим комітетам міст обласного значення, об’єднаним 
територіальним громадам:

1) щороку до 15 грудня затверджувати план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на наступний рік та, у десятиденний термін з дня 
затвердження, оприлюднювати його у спосіб, передбачений статтею 13 
Закону;

2) щороку до ЗО грудня затверджувати план-графік проведення заходів 
з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 
наступний рік та оприлюднювати його у спосіб, передбачений статтею 13 
Закону.

3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, 
рекомендувати територіальним' органам міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади в області надавати Департаменту регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації:

1) щороку до 05 грудня - пропозиції з підготовки проектів 
регуляторних актів для формування плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів обласної державної адміністрації, згідно з додатком 1;

2) у разі потреби, повідомлення про необхідність внесення змін до 
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плану-графіку 
проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів з 
відповідним обгрунтуванням;

3) щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом - 
інформацію про стан реалізації державної регуляторної політики, згідно з 
додатком 2.

4. Районним державним адміністраціям забезпечити координацію 
роботи органів місцевого самоврядування на відповідній території щодо 
дотримання ними вимог Закону, здійснення моніторингу реалізації державної 
регуляторної політики на районному, міському (міст районного значення), 
селищному, сільському рівнях.
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5. Районним державним адміністраціям, рекомендувати Чернівецькій 
обласній раді, виконавчим комітетам міст обласного значення, об’єднаним 
територіальним громадам щокварталу до 05 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, інформувати Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації про стан реалізації державної регуляторної 
політики, згідно з додатком 3.

6. Рекомендувати Чернівецькому регіональному центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
організувати для розробників регуляторних актів проведення семінарів- 
тренінгів з питань державної регуляторної політики.

■ 7. Рекомендувати сектору Державної регуляторної служби у 
Чернівецькій області забезпечити проведення навчальних семінарів, надання 
практичної та організаційно-методичної допомоги регуляторним органам із 
питань здійснення державної регуляторної політики.

8. Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації забезпечити:

1) розроблення та затвердження в установленому порядку плану 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів обласної державної 
адміністрації і плану-ррафіку проведення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів обласної державної адміністрації, та у 
разі необхідності, своєчасно вносити зміни до нього;

2) оприлюднення відповідної інформації про здійснення державної 
регуляторної політики на офіційному веб-сайті обласної державної 
адміністрації;

3) підготовку щорічної інформації про здійснення державної 
регуляторної політики в області та інформування Державної регуляторної 
служби України та обласної державної адміністрації щороку до 01 лютого.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації В.Гостюка.

Голова обласної
державної адміністрації О. Фищук



Додаток 1 

до розпорядження обласної
держа в ної ад м і н істра ції

їЇРОПОЗИЩЇ
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Чернівецької обласної державної адміністрації на рік
1

№ 
з/п

Вид та назва проекту Ціль прийняття
проекту

Строк підготовки
проекту

Відповідальні за 
розроблення проекту

Керівник апарату
обласної державної адміністрації О. Стецевич



Додаток 2

до розпорядження обласної 
д ержа в н ої а д м і н і стра ції

ШФОРМАЦ1Я
про стан реалізації державної регуляторної політики за квартал року

______________________________ _____ ______
(назва структурного підрозділу обласної державної адміністрації, територіального органу 

міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади)

№
з/п

Прийняті регуляторні 
акти,

(назва, дата, номер та 
реєстрація в органах 

юстиції)

Погодження 3
ДРС

(дата, номер)

Відстеження результативності дії 
регуляторних актів 

(назва, дата, номер та дата 
проведення відстеження)

Звіти з відстеження 
результативності дії 
регуляторних актів

базове повторне періодичне дата
оприлюднення

на веб-сайті

направлення 
на ДРС 

(дата, номер)

Керівник апарату 
обласної державної адміністрації О. Стецевич



Додаток З

до розпорядження обласної 
державної адміністрації

ІНФОРМАЦМ
про стан реалізації державної регуляторної політики за квартал року

(районна державна адміністрація, обласна рада, місто обласного значення, ОТГ)

№ 
з/п

План діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів, 
зміни та доповнення до плану

ГІлан-графік
проведення 

заходів з
від стеження 

р езу л ь тати в н ост і 
дії регуляторних 

актів (дата 
затвердження та 
оприлюднення)

Прийняті 
регуляторні 

акти 
(назва, 

номер, дата 
та 

реєстрація в 
органах 
юстиції)

Погодження 
зДРС

(дата, номер)

Відстеження 
результативності 
дії регуляторних 

актів (назва, дата, 
номер та дата 
проведення 

відстеження)

Звіти з відстеження 
результативності дії 
регуляторних актів

ба
зо

ве

по
вт

ор
не

пе
рі

од
ич

не

дата
оприлюднення 

на веб-сайті

направлення 
на ДРС 
(дата, 
номер)

дата
затвердження

дата
оприлюднення

Керівник апарату
обласної державної адміністрації О. Стецевич


