УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 22 » лютого 2011 року

№ 129-р
смт Голованівськ

Про організацію в районі роботи з
прискореного перегляду регуляторних
актів, прийнятих органами місцевого
самоврядування
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою
забезпечення виконання в районі Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» (далі –
Закон), Плану організації виконання даного Закону України, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року (протокол № 3) та розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 1 лютого 2011 року № 125-р «Про організацію в області
роботи з прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами місцевого
самоврядування:
1. Рекомендувати сільським, селищним головам та голові районної ради:
забезпечити безумовне виконання Закону України «Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого
самоврядування»;
організувати роботу робочих комісій з прискореного перегляду регуляторних актів з
урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо формування та організації діяльності
робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів і Методичних
рекомендацій
щодо проведення аналізу регуляторних актів, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13
січня 2011 року № 2.
2. Сільським, селищним радам подати управлінню економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації:
переліки регуляторних актів та обґрунтування, зазначені у частині першій статті 7
Закону – до 1 квітня 2011 року;
копії актів про внесення змін до регуляторних актів, про визнання такими, що втратили
чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів –
до 20 квітня 2011 року.
3. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:
організувати роботу з прискореного перегляду регуляторних актів з відповідними
сільськими, селищними радами та районною радою;

2
проаналізувати інформації сільських, селищних рад, що містяться у поданих переліках
регуляторних актів і обґрунтування до них, та, у разі потреби, вжити заходи, передбачені
частинами другою-четвертою пункту 2, пунктами 3-5 статті 8 Закону;
подати до 25 квітня 2011 року зведену інформацію про результати прискореного
перегляду регуляторних актів, проведеного сільськими, селищними радами за формою
(додається) головному управлінню економіки облдержадміністрації.
4. Рекомендувати Голованівській районній раді надати головному управлінню економіки
облдержадміністрації:
переліки регуляторних актів та обґрунтування, зазначені у частині першій статті 7
Закону – до 1 квітня 2011 року;
копії актів про внесення змін до регуляторних актів, про визнання такими, що втратили
чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів, - до
20 квітня 2011 року.
5. Рекомендувати Голованівській районній раді подати до 20 квітня 2011 року зведену
інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів за формою
(додається) управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 22 » лютого 2011 року № 129-р

Форма
для узагальнення інформації про результати прискореного перегляду регуляторних актів
____________________________________________________________________________
(назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)
№
Проблемні питання та статистичні дані
з/п
1
2
1. Кількість
органів
місцевого
самоврядування
2. Кількість створених робочих комісій, з
них
2.1 з порушенням термінів їх створення,
визначених Законом
2.2 з порушенням порядку прискореного
перегляду визначеного Законом
3. Загальна
кількість
нормативноправових актів, прийнятих відповідним
органом місцевого самоврядування, що
діяла на момент початку перегляду
4. Частка регуляторних актів у загальній
кількості нормативно-правових актів,
прийнятих
відповідних
органом
місцевого
самоврядування
(у
відсотках)
5. Загальна кількість регуляторних актів,
що відповідають принципам державної
регуляторної політики (при цьому
окремо викласти акти, які мають
найбільший
соціальний
та
економічний вплив на ключові сфери
розвитку регіону (не більше 20
регуляторних актів) відповідно до
додатку наведеному нижче
6. Кількість регуляторних актів, що не
відповідають принципам державної
регуляторної політики з них:
6.1 кількість
регуляторних
актів,
прийнятих з порушенням процедури,
встановленої Законом України «Про
засади
державної
регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності» (приклади у якій сфері
навести в аналітичній довідці додатку
до Форми)

Сільські
3

Ради
Селищні
4

Районна
5

Примітка
6

2
Продовження форми

1
2
6.2 кількість регуляторних актів, що не
відповідають вимогам актів вищої
юридичної сили, а також компетенції
відповідного органу (приклади у якій
сфері навести в аналітичній довідці
додатку до Форми)
6.3 кількість економічно недоцільних та
необґрунтованих регуляторних актів
(приклади у якій сфері навести в
аналітичній довідці додатку до Форми)
7. Кількість регуляторних актів, що не
відповідають принципам державної
регуляторної політики та щодо яких
було прийнято рішення про внесення
до них змін (при цьому окремо
викласти
акти,
які
найбільший
соціальний та економічний вплив на
ключові сфери розвитку регіону (не
більше
20
регуляторних
актів)
відповідно з додатком до Форми,
наведеному нижче)
8. Кількість регуляторних актів, що не
відповідають принципам державної
регуляторної політики та які були
визнані такими, що втратили чинність
або скасовані (при цьому окремо
викласти акти, які мають найбільший
соціальний та економічний вплив на
ключові сфери розвитку регіону (не
більше
20
регуляторних
актів)
відповідно з додатком до Форми,
наведеному нижче)
9. Інші проблемні питання (навести)

3

4

5

6

3
Додаток до Форми

Перелік регуляторних актів переглянутий органами та посадовими особами
__________________________________________
(назва органу місцевого самоврядування)
на відповідність принципам державної регуляторної політики, які мають найбільший
соціальний та економічний вплив на ключові сфери розвитку регіону
(надається в електронному виді)
1 Таблиця
Стисле
обґрунтування
Рішення
(проект
підстав
віднесення до рішення) про
скасування
відповідної
Очікуваний
Назва
категорії
результат від
регуляторного
або внесення
Розробник
№
змін до
(відповідає
реалізації
акта дата та номер регуляторного
з/п
принципам
регуляторного
прийняття
відповідного
акта
регуляторного
державної
акта
регуляторної
акту (дата і
номер
політики,
внесення змін,
прийняття)
скасування)
Перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної
регуляторної політики
1
Перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики та потребують внесення змін до них
1
Перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної
політики та потребують визнання такими, що втратили чинність, або скасування
1

2 Аналітична довідка __________________________________________________________

______________________________

