
Регуляторні акти, прийняті у 2020 році

Додаток е 
Таблиця 1

Великохутірська сільська територіальна громада 
(назва регуляторного органу)

№
п/п

Дата та номер 
регуляторного 

акту

Реквізити 
реєстрації 
в органах 
юстиції

. Дата та місце оприлюднення/ дата 
набрання чинності Назва регуляторного 

акту

Структурний 
підрозділ, який 

розробив проект 
регуляторного 

акту
1

23.06.2020 
№22-1/VII

03.07.2020 газета
«ДрабІВНШНа».ЬНо5://уЬиІігсДй.огк.иа/гі5Ьеппу

рішення
Великохутірської 

сільської ради «Про 
встановлення ставок та 
пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки, на території 

Великохутірської 
сільської об’єднаної 

територіальної громади»

Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку
узіапоуІеппуа-БІауок-іа-оіІе-іг-БОІаІіі-оосІаїки-па-
п е ги хо те-та іп о л /іЬ тіп п е-У Іс І-гете Іп о % сІ1% 9 7-
с)іІуапкі-па-ІегіІогі%сІ1%97-уеІікохиІіг5ко%сі1%97- 
5ІІ5ко%сі1%97-оЬуегіпапо%сІ1%97-ІегіІогіаІ/ на сайті 
Великохутірської СТГ 
0 1 .0 1 .2 0 2 1  р.

2
23.06.2020
№22-2/УІІ

03.07.2020 газета «Драбівщина», 
https://vhutirotg.orK.ua/risherm va-pro-vstanovlennva

рішення
Великохутірської 

сільської ради «Про 
встановлення ставок 
єдиного податку для 
платників першої та 

другої групи 
Великохутірської

Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку
5Іауок-уесІіпоко-ро<М ки-сІІуа-рІатікіу- 
регзЬо%сІ1%97Да-сІгийо%сІ1%97-йгирі- 
уеІікохийг5ко%сІ1%97-5ІІ5ко%сІ1%97- 
оЬуегіпапо%сІ1%97ДегіІогіаІпо%сІ1%97-еготасіі/ на 
сайті Великохутірської СТГ 
0 1 .0 1 .2 0 2 1  р.

https://vhutirotR.org.ua/rishennv
https://vhutirotg.org.ua/rishennva-pro-vstanovlennva


сільської об’єднаної 
територіальної громади

»

3
23.06.2020
№22-3/УІІ

• 03.07.2020 газета
«ДрабІВЩ ИНа»ЬИр5://уІіи1:іго1:е.оге.ііа/гІ5Ііепп'/а

рішення
Великохутірської 

сільської ради«Про 
встановлення ставок та 

пільг із сплати 
земельного податку на 

території 
Великохутірської 

сільської територіальної 
громади»

Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку
рго-УЗІапоуІеппуа-зІауокЛа-оіІе-іі-БРІаІі-гетеІпоео-
ройаІки-паЛегйогі%й1%97-уеІікохШ :іг5ко%^1%97- 
5ІІ5ко%й1%97ЛегйогіаІпо9Ц11%97-нгоіт^і/ на сайті 
Великохутірської СТГ 
0 1 .0 1 .2 0 2 1  р.

4 20.08.2020
23-6/УІІ

11.09.2020 газета «Драбівщина»
https://vhutirotR.orR.ua/rishennva-pro-
zatverdzhennva-reRІamentu-roboti-centru-nadannva-

рішення
Великохутірської 

сільської ради «Про 
затвердження 

Регламенту роботи 
Центру

адміністративних послуг 
Великохутірської 
сільської ради»

Центр
адміністративних

послугadm inistrativnix-posluR-velikoxutirsko% dl% 97- 
silsko% dl% 97-rad i-nabirave-ch innosti-z-ll-09-20- 
гоки/ на сайті Великохутірської СТГ 11.09.2020 
року

Таблиця 2

https://vhutirotR.org.ua/rishennva-pro-


з

Діючі регуляторні акти станом на 01.01.2021 року

Великохутірська сільська територіальна громада 
(назва регуляторного органу)

№
п/п

Дата та номер 
регуляторного 

акту

Реквізити 
реєстрації в 

органах 
юстиції

Дата та місце оприлюднення/ дата 
набрання чинності «

Назва регуляторного акту

1 23.06.2020 
№22-1/VII

03.07.2020 газета
«ДрабІВЩИна»,https://vhutirotg.org.ua/rishennv рішення

Великохутірської сільської ради «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території 

Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади»

УБІапоуІеппуа-зІауокЧа-рі^-іг-БРІа^-оосІаІки-па-
п е ги х о те -та іп о -у і^ іп п е -у іс І-ге те Іп о % с і1 % 9 7 -
сІіІуапкі-паЧегіІогі%сІ1%97-уеІікохиІіг5ко%сІ1%97- 
5ІІ5ко%<Н%97-оЬуесІпапо%сІ1%97ЧегіІогіаІ/ на сайті 
В елико хутірсько ї С Т Г  
0 1 .0 1 .2 0 2 1  р .

2

23.06.2020
№22-2/УІІ

03.07.2020 газета «Драбівщина»,
https://vhutirotg.org.ua/rishennva-pro-vstanovlennva рішення Великохутірської сільської ради 

«Про встановлення ставок єдиного 
податку для платників першої та другої

групи Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади »

stavok-vedinogo-podatku-dlva-platnikiv- 
регзІіо% гі1% 97-Іа-гіп^о9кІ1% 97^гирі- 
уеІікохийг5ко%Д1%97-5ІІ5ко%гі1%97- 
оЬ уегіпапо% гі1% 97ЧегіІо гіа Іпо % гі1% 97^гогт^ і/ на 
сайгі Велико хутірсько ї С Т Г  
0 1 .0 1 .2 0 2 1  р .

3 23.06.2020 
№22-3/VII

03.07.2020 газета
« Д p a б ІB Щ И н a » https://vhutirotg.org.ua/rishennva

рішення Великохутірської сільської

https://vhutirotg.org.ua/rishennv
https://vhutirotg.org.ua/rishennva-pro-vstanovlennva
https://vhutirotg.org.ua/rishennva


4

ого-УБІапоуІеппуа-Біауок-іа-оіІє-іг-БОІаІі-гетеІпоео- ради«Про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку на території 

Великохутірської сільської територіальної 
громади»

рогіаІки-паЧегйогі%гі1%97-уеІікохиІіг5ко%сІ1%97- 
5іІ5ко%^%97ЧегйогіаІпо%сІ1%97-ЕгогпасІі/ на сайті 
Великохутірської С Т Г  
0 1 .0 1 .2 0 2 1  р .

4 20.08.2020
23-6/УІІ

• 11.09.2020 газета «Драбівщина»
https://vhutirotg.orE.ua/rishennva-Dro-
гаІуегсШ іеппуа-геЕІатепШ -гоЬсЯі-сепЦи-пасІаппуа-

рішення Великохутірської сільської ради 
«Про затвердження Регламенту роботи 

Центру адміністративних послуг 
Великохутірської сільської ради»

аЬтіпі5ЦаЦупіх-ро5ІиЕ-уеІікохШ :іг5ко%сі1%97- 
5ІІ5ко%сІ1%97-гасІі-паЬігауе-сЬіппо5ІІ-г-11-09-20- 
гоки/ на сайті Великохутірської С Т Г  11.09.2020 
року

Таблиця З
Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у 2020 році 

Великохутірська сільська територіальна громада 
(назва регуляторного органу)

Кількість

проектів регуляторних та інших актів, які 
підлягали та пройшли процедуру громадського 

обговорення з числа підписаних

скасованих
регуляторних

актів
у 2020 році

отриманих врахованих наданих пропозицій 
до проектів 

регуляторних актів 
з числа надісланих до 

ДРСУ
зауважень і пропозицій під 

час громадського 
обговорення проектіврегуляторні акти інші нормативно- 

правові акти надіслані отримані
пропозиціїобговорені підписані обговорені підписані

6 4 - - - - - 4 4

https://vhutirotg.orR.ua/rishennva-Dro-


5

Таблиця 4

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році
Великохутірська сільська територіальна громада

(назва регуляторного органу)

№
п/п

Розробник
регуляторного

акта

Назва та реквізити 
регуляторного акта 

щодо якого 
проведені заходи з 

відстеження 
результативності

Вид
відстеження

Термін 
здійснення 
заходів з 

відстеження 
відповідно 
до плану на 

2020 рік

Фактична
дата

здійснення
відстеження

Дата та місце 
оприлюднення 

результатів 
відстеження

Висновок за 
результатами 
проведення 

заходів з 
відстеження 

результативності

1 Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку

рішення
Великохутірської 

сільської ради 
«Про встановлення 
ставок та пільг із 

сплати податку на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
земельної ділянки, 

на території 
Великохутірської 

сільської 
об’єднаної 

територіальної 
громади»

базове III квартал 
2020 року

10.09.2020 сайт
Великохутірської

СТГ
https://vhutirotg.org. 
иа/г\ іГ-рго-Ьагоуе- 

уісізіегіїеппуа- 
гегикаОупоБІІ/

виконано

https://vhutirotg.org
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2 Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку

рішення
Великохутірської 

сільської ради 
«Про встановлення 

ставок єдиного 
податку для 

платників першої 
та другої групи 

Великохутірської 
сільської 

об’єднаної 
територіальної 

громади »

базове III квартал 
2020 року

10.09.2020 сайт
Великохутірської

СТГ
https://vhutirotg.org.
иа./г\'к-рго-Ьаго\'Є-

уіскіегЬеппуа-
гегикайупозй

виконано

«

3 Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку

рішення
Великохутірської 

сільської ради«Про 
встановлення 

ставок та пільг із 
сплати земельного 

податку на 
території 

Великохутірської 
сільської 

територіальної 
громади»

базове III квартал 
2020 року

10.09.2020 сайт
Великохутірської

СТГ
https://vhutirotg.org.
иа/гуй-рго-Ьагоуе-

уійзіе/йеппуа-
гегикайуповй/

виконано

4 Центр
адміністративних

рішення
Великохутірської

базове III квартал 
2020

02.09.2020 сайт
Великохутірської

СТГ

виконано

https://vliutirotg.org
https://vhutirotg.org


7

послуг сільської ради 
«Про затвердження 
Регламенту роботи 

Центру
адміністративних

послуг
Великохутірської 
сільської ради»

https://vhu tiro tg .o rg .
иа/7Л'к-рго-

\'і<Ме7Ііеппуа-
гегиНайУПОзгі-

гІБІїеппуа-
уєі ікохіаіг8Ісо%сІ 1 %  
97-8ІІ8ко%с11 % 97- 

гасіі-рго- 
гаїуегйгЬеппуа- 

reg lam entu-roboti- 
с е т г и - і^ а п п у а -  
айтіпізЬгай’упіх- 

ровіїщ-
\'ЄІікохиІігзко%(11 % 
97-8 іі 5ко%с11 % 9 7/

«

5 Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку

рішення
Великохутірської 

сільської ради«Про 
встановлення 

ставок та пільг із 
сплати податку на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
земельної ділянки, 

на 2020 рік на 
території 

Великохутірської 
сільської 

об’єднаної 
територіальної 

громади»

повторне III к в а р т а л  
2 0 2 0

30.09.2020 сайт
В еликохутірсько ї

С ТГ
(іПр8://у]і иіі ro tg .org . 

иа/туй-рго- 
роуіогпе- 

уійзіегіїеппуа- 
гегиііаіі упозіі- 

regulyatornogo-akta- 
рго-узіапоуіеппуа- 

8Іауок-Та-р%-І7- 
8рІайдх^аІки -п а- 
п е г и х о т е -т а р о -  

у ій т іп п е-у ій - 
7ете1по% гі 1 % 97- 
йі1уапкі-па-2020- 

гік-па4егі/

виконано

6 Відділ фінансів та 
бухгалтерського

рішення повторне III к в а р т а л  
2 0 2 0

30.09.2020 сайт
В еликохутірсько ї

виконано

https://vhutirotg.org
https://vhutirotg.org


8

обліку Великохутірської 
сільської ради 

«Про встановлення 
ставок єдиного 

податку для 
платників першої 
та другої групи 

Великохутірської 
сільської 

об’єднаної 
територіальноїгро 
мади на 2020 рік»

стг
https://vhutirotg.org. 

иа/гуй-рго- 
роуГогпе- 

учсЫе/Ьеппуа- 
ГЄ2иІІа1І\'ГЮ8ІІ- 

regulyatomogo-akta- 
рго-У8Іапо\ Іеппуа- 
stavok-yedinogo- 

роскЛки-сЛуа- 
ріаиіікіу-

рег8Ііо%(И %97Л:а- 
(1і'и§о%с11%97- 

Вгирі-
уеіікохиТігзко%сІ І % 

97-зі1зко/

«

7 Відділ фінансів та 
бухгалтерського 

обліку

рішення
Великохутірської 

сільської ради 
«Про встановлення 
ставок та пільг із 

сплати земельного 
податку на 2020 
рік на території 

Великохутірської 
сільської 

територіальної 
громади»

повторне III квартал 
2020

30.09.2020 сайт
Великохутірської

СТГ
https://vhutirotg.org.

иа//\ЇІ-ріо-
роуіогпе-

уігіьіегіїеппуа-
гегиііайупозр-

regulyatomogo-akta-
рго-У8ІапоуІеппуа-
ьіауок-іа-рі^-іг-
8р1аїі-/ете1ік^о-
ройаіки-па-2020-

гік~па~
іегкогі%й1%97- 

уе1ікохиІіг8ко%й 1 % 
97-зі Вко%0 1 %974/

виконано

8 Відділ
містобудування

архітектури,
інвестицій,

рішення
В е л икохутірської 

сільської ради

повторне III квартал 
2020

30.09.2020 сайт
Великохутірської

СТГ
https://vhutirotg.org.

иа//\їі-рго-

виконано

https://vhutirotg.org
https://vhutirotg.org
https://vhutirotg.org


9

економічного «Про пайову
розвитку та участь у розвитку
житлово- інфрастуктури

комунального населених пунктів
господарства Великохутірської 

сільської 
об’єднаної 

територіальної 
громади на 2020 

рік»

рспіогпе- 
уісЩегІпеппуа- 
гегиНаІіуіюзП- 

regulyatomogo-akta- 
рго-раі оуи-исії аві - 

гатоупікіу- 
Ьисііупісіуа-и- 

гогуііки- 
іпй-ааіпікіигі- 

пазеІепіх-рипкОу- 
уеІікохіі1:іг5ко%с! 1 % 
97-8ІІ8ко%(і1%97- 

оЬуе/
Таблиця 5

Інформація щодо виконання п. З, 5, 6, 9, 10 розпорядження обласної державної адміністрації
від 24.03.2017 № 130 (зі змінами)

Великохутірська сільська територіальна громада 
(назва регуляторного органу)

№
з/п Зміст завдання Термін

виконання
Відповідальний 

за виконання
Інформація про стан 

виконання

Висновок 
(виконано, 

не виконано)

Пропозиції 
щодо зняття 
з контролю

1 2 3 4 5 6 7

3.

Своєчасне внесення змін 
до планів діяльності з 
підготовки проектів 
регуляторних актів та 
планів-графіків із 
відстеження

05.01.2021 Носок В.І.

Плани діяльності з підготовки 
регуляторних актів та плани- 
графіки із відстеження 
результативності регуляторних 
актів затверджено рішенням 
Великохутірської сільської ради 
від 04.12.2020 року №2-3/УІІ та 
оприлюднено на сайті

виконано
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результативності 
регуляторних актів

Великохутірської сільської ради
Ьш>8://уЬшігоІ2.оге.иа/саісеогу/гегиІуаіогпа- 
сЗіуа1піз№Іапи\'ашпа-с1іуаІпозіі/ 
08.12.2020 року.

5.

Перегляд
(інвентаризація) власних 
регуляторних актів на 
предмет відповідності 
чинному законодавству, 
шляхом внесення 
відповідних змін або 
визнання їх такими, що 
втратили чинність та 
оприлюднення на 
власних офіційних веб
сайтах у розділах 
„Регуляторна діяльність“

•

05.01.2021 Грицаченко Н.М. 
Носок В.І.

Діючі регуляторні акти 
відповідають чинному 

законодавству у 2020 році 
проведено інвентаризацію діючих 

регуляторних актів виключено 
рішення Великохутірської сільської 

ради «Про пайову участь 
замовників у розвитку 

інфраструктури населених пунктів 
Великохутірської сільської 

об’єднаної територіальної громади» 
Планами діяльності регуляторних 
актів передбачено 6 регуляторних 

актів, прийнято 4 акти.

виконано

«

1 2 3 4 5 6 7

6.

Забезпечення розробки 
проектів регуляторних 
актів, аналізів 
регуляторного впливу 
(у тому числі М-тесту) 
та заходів із відстеження 
результативності 
регуляторних актів у
ВІДПОВІДНОСТІ 3
вимогами Закону

05.01.2021 Грицаченко Н.М. 
Носок В.І.

Впродовж 2020 року згідно плану 
діяльності по підготовці проектів 

регуляторних актів

розроблено 6 проектів 
регуляторних актів проект рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, на території 

Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади», проект 

рішення Великохутірської сільської

виконується



України „Про засади 
державної регуляторної 
політики у сфері 
господарської 
діяльності“ та постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 
№ 308 „Про 
затвердження методик 
проведення аналізу 
впливу та відстеження 
результативності 
регуляторного акта під 
час розроблення 
регуляторних актів“



11

ради «Про встановлення ставок 
єдиного податку для платників першої 

та другої групи Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної 

громади », проект рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території 
Великохутірської сільської 

територіальної громади», проект 
рішення « Про затвердження Порядку 
визначення розміру плати за право 

тимчасового використання місць 
для розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами на території 
Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної 

громади»,проект рішення «Про 
затвердження Порядку розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на 
території Великохутірської 

сільської об’єднаної територіальної 
громади, проект рішення «Про 

Затвердження Регламенту роботи 
роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг 
вииконавчих органів 

Великохутірської сільської ради» 4 
з них пройшли узгодження ДРСУ,по 

них розроблено 4 аналізи 
регуляторного впливу розроблено 4 

базові відстеження розроблені до 
вищезазначених регуляторних актів і 4 

повторні відстеження :до рішення 
Великохутірської сільської ради«Про 
встановлення ставок та пільг із сплати
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•

податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, на 2020 рік на 
території Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади»; 
рішення Великохутірської сільської 

ради «Про встановлення ставок 
єдиного податку для платників першої 

та другої групи Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік»; рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2020 рік на 
території Великохутірської сільської 

територіальної громади»; рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 

пайову участь у розвитку 
інфрастуктури населених пунктів 

Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»

«

9.

Приведення розділу 
„Регуляторна 
діяльність“ офіційного 
веб-сайту
регуляторного органу 
відповідно до 
визначеного переліку 
рубрик:

- нормативно-правова 
база;
- планування діяльності;
- оприлюднення

05.01.2021 Носок В.І.

На сайті Великохутірської СТГ 
vhutirotg.ore.ua в розділі «Регуляторна 

діяльність створено 7 рубрик і 
розміщено відповідні документи, а 

саме:- регуляторні акти;
- аналізи регуляторного 

впливу;
- базові та повторні 

відстеження.

виконано
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проектів регуляторних 
актів та аналізу 
регуляторного впливу;

1 2 3 4 5 6 7

9.

- діючі регуляторні 
акти;
- відстеження 

результативності 
регуляторних актів;
- інформація про 
здійснення 
регуляторної 
діяльності;
- відповідальні особи за 
здійснення 
регуляторної 
діяльності.

•

05.01.2021
Грицаченко Н.М. 

Носок В.І. 
Кущенко О.В. 
Близнюк Т.М.

•
виконано

«

10.

Забезпечення 
функціонування та 
систематичного 
наповнення розділу 
„Регуляторна діяльність“ 
офіційного веб-сайту 
регуляторного органу

05.01.2021 Вольф В.Б.

Забезпечено функціонування та 
систематичне наповнення розділу 

«Регуляторна діяльність» сайту 
Великохутірської ОТГ vhutirotg.ora.ua

виконано

Таблиця 6
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Інформація щодо кількості прийнятих регуляторних актів та проведених заходів відстеження 
їх результативності у 2019 та 2020 роках по Великохутірській сільській територіальній громаді

Кількість прийнятих регуляторних актів у (роках): Кількість проведених заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів у (роках) •

2019 2020 2019 2020
4 4 4 8

Таблиця 7
Інформація про оприлюднення планів з підготовки проектів регуляторних актів та проведення 

заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2021 рік по Великохутірській сільській 
територіальній громаді

Місце оприлюднення Дата затвердження Дата оприлюднення
Сайт Великохутірської СТГ
https://vhutirotg.org.ua/category/regulyatoma-
с1іуа1пІ8І/р1апиуаппуа-сііуаІпоз1і/

04.12.2020 08.12.2020

Таблиця 8
Інформація щодо реєстрації розпорядників на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, оприлюднення 

наборів даних на ньому та визначення відповідальних осіб за його наповнення
по Великохутірській сільській територіальній громаді

№
п/п

Реєстрація
на
Єдиному
порталі

Розробка паспортів наборів даних

Відповідальні особи за наповнення Єдиного порталу 
відкритих даних

План
діяльності на 
2021
рік(так/ні)

Перелік діючих 
регуляторних актів на 
01.01.2021 року (так/иі)

https://vhutirotg.org.ua/category/regulyatoma-%d1%81%d1%96%d1%96
https://vhutirotg.org.ua/category/regulyatoma-%d1%81%d1%96%d1%96


1 так так так

Заступник сільського голови
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Носок В.І.

Тетяна БЛИЗНЮК

♦


