
 

Інформація  про хід виконання Заходів з реалізації державної регуляторної політики на території Черкаської міської територіальної 
громади у 2021 році 

№ 
з/п 

Зміст завдання Термін  
виконання 

Відповідальний  
за виконання 

Інформація про стан 
виконання 

Висновок 
(виконано,  

не 
виконано) 

Пропозиції 
щодо 

зняття  
з контролю 

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 

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 
https://cutt.ly/TIp5Sul  

 

 

Документи, якими 
наповнювалися рубрики 
у звітному періоді, а 
саме: 
1) нормативно-правова 
база:  
https://cutt.ly/hIiVDHr 
2) планування 
діяльності: 
https://cutt.ly/nIiCK9i 
3) оприлюднення 
проектів регуляторних 
актів  
та аналізу регуляторного 
впливу:  
https://cutt.ly/qIiVWGz 
4) діючі регуляторні 
акти:  
https://cutt.ly/GIiVBEa 

http://chmr.gov.ua/ua/text.php?s=2&s1=231
http://chmr.gov.ua/ua/text.php?s=2&s1=231
https://cutt.ly/TIp5Sul
https://cutt.ly/hIiVDHr
https://cutt.ly/hIiVDHr
https://cutt.ly/hIiVDHr
https://cutt.ly/nIiCK9i
https://cutt.ly/qIiVWGz
https://cutt.ly/qIiVWGz
https://cutt.ly/qIiVWGz
https://cutt.ly/GIiVBEa
https://cutt.ly/GIiVBEa
https://cutt.ly/GIiVBEa


державної адміністрації (далі –
облдержадміністрація)). 

5) відстеження 
результативності 
регуляторних актів:  
https://cutt.ly/ZIiV6gy 
6) інформація про 
здійснення регуляторної 
діяльності:  
https://cutt.ly/wIiBvd9 
7) відповідальні особи  
за здійснення 
регуляторної діяльності: 
https://cutt.ly/BIiBEWs 

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 
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3. 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 
(посилання)^ 
06.12.2021 
23.12.2021 
https://cutt.ly/vIiB26S 
https://cutt.ly/MIaVDaz 
 

  

4. 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 
(посилання):  
рішення виконавчого 
комітету від 16.02.2021 
№125  
рішення виконавчого 
комітету від 16.03.2021 
№281  
рішення виконавчого 
комітету від 30.03.2021 
№322 
https://cutt.ly/LUWhtQp 
рішення виконавчого 
комітету від 06.05.2021 
№440 
https://cutt.ly/kUWhHDh 
рішення виконавчого 
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комітету від 16.11.2021 
№1324 
https://cutt.ly/LUWjwe2 
рішення міської ради від 
25.11.2021 №14-17 
https://cutt.ly/AUWjQVx 

5. 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 2022 рік“: 
12.01.2022 
https://cutt.ly/vIr2Hx6 
„Діючі на 01.01.2022“ 
30.12.2021 
https://cutt.ly/CIr0c4C ; 
та їх оновлення протягом 
звітного періоду:  
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6. Перегляд (інвентаризація) власних 
РА на предмет відповідності 
чинному законодавству, шляхом 
внесення відповідних змін або 
визнання такими, що втратили 
чинність. 

Щороку Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; 
ради ТГ (за згодою) 

Здійснення перегляду РА 
протягом звітного 
періоду: так/ні. 
Кількість діючих РА 
станом на: 01.01.2021 - 
33; 
 
31.12.2021 - 31, у тому 
числі за результатами 
перегляду: 
 
залишено без змін 28; 
 
внесено зміни 1; 
 
визнано такими, що 
втратили чинність 4. 

  

7. 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 31.12.2021 - 8,  
 
підготовлено АРВ  
та М-тест - 8,  
 
оприлюднено 8; 
 
погоджено з Державною 
регуляторною службою 
України 0  
 
отримано та враховано 
пропозицій щодо 
удосконалення 0 

  



(рішення виконавчого 
комітетут міської ради). 

8. 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 
22/22, у тому числі:  
 
базових – 7; повторних – 
4 ; 
періодичних – 11. 

  

 


