
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
24.03.2006  № 136 

 
 
 

План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики на 2006 рік у Запорізькій області 
 

№ 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 

Щомісячно 
протягом 

року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

2 З метою виконання Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності” обов’язково оприлюднювати: 
зміни до планів діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів; 
проекти регуляторних актів і результати аналізів їх 
регуляторного впливу; 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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звіти про відстеження результативності регуляторних 
актів 

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

Протягом 
року 

Представництво Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та 
підприємництва України в Запорізькій області 

4 
 

Провести засідання за “круглим столом” за участю 
суб’єктів господарювання, їх об’єднань і науковців з 
питань реалізації державної регуляторної політики та  
вишукування ефективних форм співпраці між 
регуляторними органами та громадськістю 

ІІ квартал  
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

5 Забезпечити проведення громадських слухань для 
обговорення проектів регуляторних актів, які 
планується впровадити 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

6 Скласти план-графік здійснення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів (за узгодженням з 
представництвом Держпідприємництва України в 
Запорізькій області), подати на затвердження в 
установленому порядку  

І квартал  Головне управління економіки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення, 
представництво Держпідприємництва України в 
Запорізькій області 

7 Розробити план-графік на 2006 рік з підготовки, 
оприлюднення та надання до представництва 
Держпідприємництва України в Запорізькій області 
звітів по базовому, повторному та періодичному 
відстеженню результативності дії регуляторних актів 
(за узгодженням з представництвом 
Держпідприємництва України в Запорізькій області) 

І квартал  
 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення, 
представництво Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та 
підприємництва України в Запорізькій області 

8 Готувати, оприлюднювати та подавати до 
представництва Держпідприємництва України в 
Запорізькій області звіти про відстеження 
результативності регуляторного акта 

Протягом 
року 

 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

9 Провести навчання з питань здійснення відстеження 
результативності регуляторних актів з залученням 

Протягом 
року 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації, представництво 
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експертних організацій, незалежних експертів Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва в 
Запорізькій області 

10 Здійснити відстеження результативності регуляторних 
актів з залученням експертних організацій, незалежних 
експертів і провести соціологічні дослідження 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

11 Сприяти створенню аналітично-дослідницьких центрів 
забезпечення формування інформаційних ресурсів і 
вивчення впливу регуляторних актів на сфери 
господарської діяльності 

Протягом 
року 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

12 Створити на офіційних веб-сайтах реєстри власних 
регуляторних актів з наведенням інформації про строки 
відстеження результативності регуляторних актів 

І квартал  Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

13 Включити до програми підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ та організацій, курс лекцій з питань державної 
регуляторної політики  

І квартал Запорізький центр перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ та 
організацій, головне управління економіки 
облдержадміністрації 

14 Надати до головного управління економіки 
облдержадміністрації пропозиції до плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів Запорізької 
облдержадміністрації на 2007 рік  

05.12.2006 Структурні підрозділи облдержадміністрації 

15 Затвердити та оприлюднити план діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік 

До 
15.12.2006 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
 
Керівник апарату  
облдержадміністрації               Р.В. Дригинич 
 


