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План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в Запорізькій області на 2010 рік 
 
 

№ Заходи Термін 
виконання 

Виконавці 
 

1 2 3 4 
1 Під час розроблення проекту регуляторного акта та складання 

аналізу впливу регуляторного акта зосередити увагу на 
обов’язковості визначення: 
оцінки прийняття альтернативних способів досягнення цілей 
державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають 
безпосереднього регулювання господарських відносин; 
механізму і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття 
регуляторного акта; 
показників результативності регуляторного акта; 
заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акта 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
Запорізької області 

2 З метою виконання Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» обов’язково 
оприлюднювати: 
плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 
зміни, доповнення до планів діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів; 
повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта; 
проекти регуляторних актів і результати аналізів їх регуляторного 
впливу; 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
Запорізької області 
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звіти про відстеження результативності регуляторних актів; 
щорічну інформацію про здійснення державної регуляторної 
політики у попередньому році 
 

3 Здійснювати моніторинг якості підготовки розробниками аналізу 
регуляторного впливу до проекту регуляторного акта 

Щокварталу Представництво Державного 
комітету України з питань 
регуляторної політики та 
підприємництва України в 
Запорізькій області                             
(далі–Представництво 
Держкомпідприємництва) 

4 Здійснювати моніторинг реалізації державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності сільськими, селищними, районними 
та міськими (міст районного значення) радами 

Щопівроку Представництво 
Держкомпідприємництва, 
райдержадміністрації 

5 Забезпечити обов’язкове проведення консультацій з громадськістю 
щодо проектів регуляторних актів у формі публічного громадського 
обговорення (громадські слухання, засідання за круглими столами, 
збори, зустрічі з громадськістю, громадські приймальні, телефонні 
«гарячі» лінії тощо), а також у формі вивчення громадської думки 
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, 
фокус-групи; запровадження спеціальних рубрик у друкованих та 
електронних засобах масової інформації тощо) 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
Запорізької області, 
Представництво 
Держкомпідприємництва 

6 Здійснити моніторинг участі громадськості в обговоренні проектів 
регуляторних актів, які приймаються місцевими органами державної 
влади та місцевого самоврядування Запорізької області 

Щокварталу Представництво 
Держкомпідприємництва, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
Запорізької області 

7 Провести навчання з питань щодо стану та проблем реалізації 
державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування Запорізької області  

Протягом 
року 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації,  
Представництво 
Держкомпідприємництва 
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8 Подати до Головного управління економіки облдержадміністрації 

пропозиції до плану діяльності Запорізької облдержадміністрації з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік  

До 
01.12.2010 Структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

9 Затвердити та оприлюднити план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на наступний рік 

До 
15.12.2010 Головне управління економіки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
Запорізької області 

 
 
 
 
 
Заступник голови - керівник апарату  
облдержадміністрації               Р.В. Дригинич 


