
Додаток
до розпорядження Черкаської 
обласної державної 
адміністрації
від 29.03.2021 № 137

Інформація
про хід виконання Заходів з реалізації державної регуляторної політики на території Черкаської області 

Великохутірська сільська територіальна громада
(назва регуляторного органу)

за І квартал 2021 року

№ з/п Зміст завдання Термін 
виконання

Відповідальний
за виконання

Інформація про сташ 
виконання

Висновок 
(виконано, 

не 
виконано)

Пропозиції 
щодо 
зняття

з контролю
1 2 3 4 5 6 7
1. Створення/оновлення та

систематичне наповнення
розділу „Регуляторна
діяльність44 офіційного веб
сайту регуляторного органу 
відповідно до переліку
рубрик:
1) нормативно-правова база;
2) планування діяльності:

До 29 квітня 
2021 року; 
/постійно 

протягом року

Управління комунікацій 
Черкаської обласної 

державної адміністрації;
Департамент 

регіонального розвитку 
Черкаської обласної 

державної адміністрації; 
райдержадміністрації; 

сільські, сепитттні МІСЬКІ

Створення розділу
з рубриками: так.
Документи, якими
наповнювалися рубрики
у звітному періоді, а саміе: 
1) нормативно-правова база: 
15.04.2021 року вн<есено 
озпорядження Черкаської
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3) оприлюднення проектів 
регуляторних актів та аналізу 
регуляторного впливу;
4) діючі регуляторні акти;
5) відстеження 
результативності 
регуляторних актів;

ради територіальних 
громад Черкаської 

області (далі - ради ТГ) 
(за згодою)

адміністрації №137 від 29 
березня 2021 року «Про 
внесення змін до
розпорядження обласної
державної адміністрації від 
24.03.2017 р. №130
https://vhutirotg.org.ua/cate2 
ory/regulvatorna- 
diyalnist/normativno- 
pravova-baza-rcgulyatorna- 
diyalnist/:

2) планування 
діяльності:08.12.2020р. 
внесено план діяльності 
Великохутірської сільської 
ради і підготовки пректів 
регуляторних актів на 2021 
Р- 
https://vhutirotg.org.ua/categ 
ory/regulvatorna- 
diyalnist/planuvannya- 
diyalnosti/; 08.12.2020
р.план- графік здійснення 
відстеження 
результативності діючих
регуляторних актів
Великохутірської сільської 
ради 
httDs://vhutirotg.org.ua/categ
огу/ regulyato rna- 
diyalnist/planuvannya-
diyalnosti/;

https://vhutirotg.org.ua/cate2
https://vhutirotg.org.ua/categ
httDs://vhutirotg.org.ua/categ


з

Продовження додатка
3) оприлюднення проектів 
регуляторних актів
та аналізу регуляторного 
впливу :24.03.2021р.
Повідомлення про
оприлюднення проекту
рішення Великохутірської 
сільської ради «Про
встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку 
на території
Великохутірської с.р.
https://vhutirotg.org.ua/povi 
domlennya-pro- 
oprilvudnennya-nroektu- 
rishennva- 
velikoxutirsko%dl %97- 
silsko%dl%97-radi- 
zolotoniskogo-rajonu- 
cherkasko%dl%97-oblasti- 
pro-vstanovlennya-stavok-ta- 
pilg-iz-splati-zemelnogo-
podatku-na-t/;
24.03.202Ір.Проект рішення 
«Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного 
податку на території
Великохутірської сільської 
територіальної громади
https://vhutirotg.org.ua/proe
kt-rishennya-pro-
vstanovlennya-stavok-ta-
pilg-iz-splati-zemelnogo-
podatku-na-

https://vhutirotg.org.ua/povi
https://vhutirotg.org.ua/proe
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Продовження додатка
teritori%dl%97- 
velikoxutirsko%dl%97- 
silsko%dl%97- 
teritorialno%dl%97- 
gromadi-2/; 24.03.2021p.
APB до проекту рішення 
Великохутірської сільської 
ради « Про встановлення 
ставок та пільг із сплати 
земельного податку на
території Великохутірської 
сільської територіальної
громади 
https://vhutirotg.org.ua/anali 
z-regulyatornogo-vplivu-do- 
proektu-rishennya- 
velikoxutirsko%dl %97- 
silsko%d 1 %97-radi-pro- 
vstanovlennva-stavok-ta- 
pilg-iz-splati-zemelnogo- 
podatku-na- 
teritori%dl%97- 
velikoxutirsko%d 1 %97- 
silsko/;
24.03.2021 р.Повідомлення 
про оприлюднення проекту 
рішення Великохутірської
сільської ради «Про
встановлення на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади
ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної

https://vhutirotg.org.ua/anali
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ділянки 
https://vhutirotg.org.ua/povi 
dom len aya-pro- 
oprilyudncnnya-proektu- 
rish-ennya- 
velikoxutireko%dl %97- 
silsko%dl%97-radi- 
zolotoniskogo-rajonu-ch- 
erkasko%dl%97-oblasti- 
pro-vstanovlennya-na- 
teritori%dl %97- 
velikoxutireko%dl %97- 
silsko/; 24.03.202 Ір.Проект
рішення « Про встановлення 
ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме 
майно,відмінне від земельної 
ділянки, на території 
Великохутірської сільської 
громади 
https://vhutirotg.org.ua/proe 
kt-rishennya-pro- 
vstanovlennya-stavok-ta- 
pilg-iz-splati-podatku-na- 
neruxome-maino-vidminne- 
vid-zemelno%dl%97- 
dilyanki-na- 
teritori%dl%97- 
velikoxutirsko%dl%97- 
silsko%dl%97- 
teritorialno%dl%97- 
groma/#more-9173;
24.03.2021 p.APB до проекту 
рішення Великохутірської

https://vhutirotg.org.ua/povi
https://vhutirotg.org.ua/proe
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додатка
сільської ради «Про 
встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на
території Великохутірської 
сільської територіальної

громади 
https://vhutirotg.org.ua/aiiali 
z-regulyatornogo-vplivu- 
proektu-rishennya- 
velikoxutirsko%dl %97- 
silsko%dl %97-radi-pro- 
vstanovlennya-stavok-ta- 
pilg-iz-splati-podatku-na- 
neruxome-maino-vidminne- 
vid-zemeino%dl%97- 
dilyanki-na-teri/;
24.03.2021 р.Повідомлення 
про оприлюднення проекту 
рішення « Про встановлення 
ставок єдиного податку для 
платників першої та другої 
групи Великохутірської
сільської територіальної 
громади» 
https://vhutirotg.org.ua/6042 
-2/; 24.03.2021р. Проект
рішення «Про встановлення 
ставок єдиного податку для 
платників першої та другої 
групи Великохутірської
сільської територіальної 
громади»

https://vhutirotg.org.ua/aiiali
https://vhutirotg.org.ua/6042
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Продовження додатка
https://vhutirotg.org.ua/6044 
^2/; 24.03.2021р АРВ до
проекту рішення
Великохутірської сільської 
ради «Про встановлення 
ставок єдиного податку для 
платників першої та другої 
групи Великохутірської
сільської територіальної
громади.
https://vhutirotg.org.ua/6047 
-2/;

4) діючі регуляторні акти:не 
вносили
5) відстеження 
результативності 
регуляторних актів: не
вносили

1 2 3 4 5 6 7
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
----- г тто гхгЬіттітттіі

6) інформація про здійснення 
регуляторної діяльності: не 
вносилась
7) відповідальні особи
за здійснення регуляторної 
діяльності: не мінялися
8) регуляторна діяльність
райдержадміністрацій та
територіальних громад
Черкаської області
з посиланням на їх
офіційні веб-сайти (для

https://vhutirotg.org.ua/6044
https://vhutirotg.org.ua/6047
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Продовження додатка
обласної державної
адміністрації (далі -
облдержадміністрація)).

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

3. Надання пропозицій до 
річного плану діяльності 
облдержадміністрації
з підготовки проектів
регуляторних актів
та плану-графіку щодо
проведення заходів
з відстеження 
результативності 
регуляторних актів (далі - 
РА).

Щороку до 
05 грудня

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації

Надані пропозиції:

1 2 3 4 5 6 7
4. Розробка, 

затвердження/оприлюднення 
річного плану діяльності 
регуляторного органу
з підготовки проектів
регуляторних актів (далі - 
План) та Плану-графіку 
щодо проведення заходів 
з відстеження

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.
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Продовження додатка
результативності 
регуляторних актів (далі - 
План-графік).

5. 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.

6. 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 20___рік“;

„Діючі на 01.01.20___“;
та їх оновлення протягом 
звітного періоду.

7. Перегляд (інвентаризація)
власних РА на предмет 
відповідності чинному
законодавству, шляхом
внесення відповідних змін

Щороку Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; 

ради ТГ (за згодою)

Здійснення перегляду РА 
протягом звітного періоду: 
так/ні.
Кількість діючих РА станом 
на:

1 2 3 4 5 6 7
або визнання такими, що 
втратили чинність.

01.01.20 - ;

31.12.20 - , у тому
числі за результатами
перегляду:

залишено без змін ;

внесено зміни ;
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Продовження додатка

визнано такими, що втратили 
чинність

8. 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 31.12.20 - ,

підготовлено АРВ
та М-тест

оприлюднено ;

погоджено з Державною 
регуляторною службою
України /

отримано та враховано
пропозицій щодо
удосконалення

9. 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

/ , у тому числі:

базових -;
1 2 3 4 5 6 7

повторних -; 

періодичних -.
10. Здійснення моніторингу

офіційних веб-сайтів
регуляторних органів
та Порталу щодо
оприлюднення документів, 
які виникають під час

Протягом року Департамент 
регіонального розвитку 

Черкаської обласної 
державної адміністрації

Результати оприлюднення 
документів станом на
31.12.20___, по кожному
регуляторному органу на:

офіційних веб-сайтах
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Продовження додатка
здійснення державної
регуляторної політики.

регуляторних органів;

Порталі.
11. Надання практичної та

організаційно-методичної 
допомоги регуляторним
органам з питань:
1) провадження державної 
регуляторної політики;
2) реєстрації, формування,
оприлюднення наборів даних 
на Порталі.

Протягом року Департамент 
регіонального розвитку 

Черкаської обласної 
державної адміністрації

Кількість організованих
і проведених для фахівців 
регуляторних органів:

навчальних семінарів
(вебінарів) ;

індивідуальних консультацій

Заступник голови Тетяна БЛИЗНЮК


