
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 

Рішення сесії сільської ради 

від 23.12.2021 №720-ХХ/2021  
 

 

Звіт 

 щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами сільської ради у 2021 році 
 

У 2021 році Нижньовербізькою сільською радою реалізація державної 
регуляторної політики здійснювалась у відповідності до завдань, визначених 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» (далі - Закон), Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення 
аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», 
методичними рекомендаціями Державної служби України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо відстеження 
результативності регуляторних актів та інших нормативних актів, що 
регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності. 

Протягом 2021 року Нижньовербізькою сільською радою своєчасно та у 
повному обсязі забезпечено дотримання процедури прийняття і відстеження 
результативності поточних регуляторних актів. 

З метою забезпечення системного підходу до впровадження 
регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках: 
 планування діяльності з підготовки регуляторних актів; 
 підготовка проєктів регуляторних актів в порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 

 оприлюднення проєктів регуляторних актів та документів, підготовлених у 
процесі здійснення  регуляторної політики; 

 залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та 
громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у 
сфері підприємництва; 

 здійснення роботи з відстеження результативності регуляторних актів. 

Державна регуляторна політика виконавчих органів Нижньовербізької 
сільської ради у 2021 році була спрямована на вдосконалення правового 
регулювання господарських відносин між регуляторними органами та 
суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для 
розвитку господарської діяльності.  

 З метою забезпечення прийняття регуляторних актів сільською радою у 
2021 році здійснювалося за ініціативою виконавчих органів сільської ради, 
відповідно до затверджено Плану діяльності сільської ради з підготовки 
проєктів регуляторних актів на 2021 рік від 17.12.2020 №24-ІІ/2020 р.  



Затверджений план та доповнення до нього, оприлюднювалися на 
офіційному сайті сільської ради nyznoverbizkaotg.dosvit.org.ua в розділі 
Корисна інформація/Регуляторна політика/Планування. 

У 2021 році було заплановано прийняття таких регуляторних актів: 

 рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах 
Нижньовербізької територіальної громади» у новій редакції; 

 рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих податків 
і зборів»; 

 рішення сесії сільської ради «Про затвердження примірного 
договору оренди комунального майна»; 

 рішення сесії сільської ради «Про затвердження правил 
благоустрою території населених пунктів Нижньовербізької 
сільської ради» у новій редакції; 

 рішення сесії сільської ради «Про затвердження Порядку розподілу 
орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній 
власності»; 

 рішення сесії сільської ради «Про затвердження методики 
розрахунку орендної плати за комунальне майно»; 

 рішення сесії сільської ради «Про Порядок прийняття рішень про 
надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального 
майна». 

Згідно  Планів  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2021 рік 
виконавчими органами сільської ради забезпечено належну підготовку та 
пройдено відповідну процедуру розгляду регуляторних актів. 

Згідно  з вимогами Закону України „ Про засади державної регуляторної 
політики у сфері  господарської діяльності" проводились базові відстеження 
результативності прийнятих регуляторних актів. 

 Підготовку матеріалів Звіту проведено у відповідності з Методичними 
рекомендаціями  щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про 
здійснення ними державної регуляторної політики, затверджених Наказом 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва від 06.05.2004 р. №50. 

Протягом 2021 року, в результаті здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами Нижньовербізької сільської ради були 
дотримані вимоги чинного законодавства. 

 

 

 



Інформація про здійснення державної регуляторної політики у 2021 році 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Кількість  
діючих  
регуляторних  
актів  станом  
на  01.01.2022р. 

Дата та 
номер  
розпорядч
ого  
документа
, яким  
затвердже
но план  
підготовк
и  
проєктів  
регулятор
них  
актів на 
2021 рік 

Дата та номер  
розпорядчого  
документа, 
яким  
затверджено 
план  
підготовки  
проєктів  
регуляторних  
актів на 2022 
рік 

Адреси офіційних сайтів, 
назви газет, на яких  
розміщена інформація 
про здійснення 
державної  
регуляторної 
політики 

Кількість  
прийнятих  
регуляторн
их  
актів  у  
2021 році 

Кількість  
громадських  
обговорень 

Кількість проведених  
відстежень 
регуляторних актів 

Кількість скасованих 
регуляторних актів 

базов
их 

повто
рних  

період
ичних 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Про затвердження 
Порядку 

розміщення 
зовнішньої 

реклами у населених 
пунктах 

Нижньовербізької 
ОТГ 

від 14.08.2018 №840-

XVIII/2018 

Рішення 
сесії Про 

плану 
діяльності 
сільської 

ради з 
підготовк
и проєктів 
регулятор
них актів 
на 2021 
рік від 

17.12.2020 

№24-

ІІ/2020 р 

Рішення сесії 
Про плану 
діяльності 
сільської 

ради з 
підготовки 

проєктів 
регуляторних 
актів на 2022 

рік від  від 
07.12.2021 

№612-

ХІХ/2021 

Інформація про 
здійснення регуляторної 
діяльності розміщується 

на офіційній сторінці 
Нижньовербізької 

сільської ради в мережі 
Інтернет в розділі 

Корисна 
інформація/Регуляторна 

політика 

за посиланням 

https://nyznoverbizkaotg.d

osvit.org.ua/useful-

info/group/regulyatorna-

politika 

2 2 2   Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на 
право 

оренди майна, що перебуває 
у 

комунальній власності 
територіальної громади 

Нижньовербізької сільської 
ради 

ОТГ та Методики 
розрахунку і 

порядку використання плати 
за 

оренду комунального майна 

від 19 жовтня 2017 року 

№419-VІІ/2017 

Дата втрати чинності 
18.02.2021 

https://nyznoverbizkaotg.dosvit.org.ua/useful-info/group/regulyatorna-politika
https://nyznoverbizkaotg.dosvit.org.ua/useful-info/group/regulyatorna-politika
https://nyznoverbizkaotg.dosvit.org.ua/useful-info/group/regulyatorna-politika
https://nyznoverbizkaotg.dosvit.org.ua/useful-info/group/regulyatorna-politika


2. Про затвердження 
Правил 

благоустрою 
території населених 

пунктів 
Нижньовербізької 

сільської 
ради об’єднаної 
територіальної 

громади 

від 27.11.2019 року 

№1447-

XXXVIIІ/2019 

        Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 
розміру 

і використання коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури на території 
Нижньовербізької ОТГ 

від 20 грудня 2018 року 

№1016-ХХVI/2018 

Дата втрати чинності 
01.01.2021 

3. Про внесення змін 
до рішення від 
25.06.2019 р. № 
1250-ХХХІ/2019 

«Про встановлення  
місцевих податків і 

зборів у 
Нижньовербізькій 

сільській раді 
об’єднаної 

територіальної 
громади на 2020 рік» 

від 24. 06.2020 
№1696-XLIV/2020 

        Про затвердження 
примірного договору оренди 

комунального майна від 
16.02. 2021 р. № 128-V/2021 

Дата втрати чинності: 
07.12.2021 

4. Про затвердження 
методики 

розрахунку орендної 
плати за 

комунальне майно 

від 23 квітня 2021 
року № 199-IX /2021 

        Про встановлення  місцевих 
податків і зборів у 

Нижньовербізькій сільській 
раді об’єднаної 

територіальної громади на 
2020 рік 

від 25.06.2019 р. № 1250-

ХХХІ/2019 

Дата втрати чинності: 
31.12.2021 



5. Про затвердження 
примірного договору 

оренди 

комунального майна 

від 07.12.2021 року 
№615-ХІХ/2021 

         

 

 

 

Сільський голова                                  Ярослав М’ЯКУЩАК 

 


