
Інформація  
про здійснення Запорізькою обласною державною адміністрацією  

державної регуляторної політики у 2017 році 
 

Реалізація державної регуляторної політики Запорізькою 
облдержадміністрацією у 2017 році здійснювалася у відповідності до завдань, 
визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та завдань, доведених 
дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
листів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної 
регуляторної служби України, а також заходів з реалізації державної 
регуляторної політики, затверджених розпорядження голови обласної держаної 
адміністрації від 11.03.2015 № 78.  

Роботу регуляторних органів області було спрямовано на: 
безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу 
впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – 
Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням 
результативності регуляторних актів; 

встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної 
діяльності; 

підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з 
відстеження результативності регуляторних актів; 

забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної 
політики; 

поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях; 
залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів. 
Відповідно до вимог статті 7 Закону головою Запорізької 

облдержадміністрації 12.12.2016 було затверджено План діяльності Запорізької 
облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, 
План на 2018 рік затверджено 08.12.2017. Інформацію про планування 
діяльності в сфері регуляторної політики розміщено на офіційному веб-порталі 
облдержадміністрації (www.zoda.gov.ua/article/218/planuvannya-diyalnosti.html.  

Також, відповідні Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів затверджено райдержадміністраціями, міськими радами міст обласного 
значення та їх виконавчими комітетами і оприлюднені у місцевих засобах 
масової інформації згідно чинного законодавства. У разі необхідності розробки 
та прийняття регуляторних актів, не передбачених затвердженими планами, 
вносилися зміни та доповнення.  

Так, протягом 2017 року в області прийнято 17 регуляторних актів з них:  
1 – облдержадміністрацією; 
2 – райдержадміністраціями; 
14 – міськими радами міст обласного значення та їх виконавчими 

комітетами. 
Наведена інформація свідчить, що майже 97 % прийнятих регуляторних 

актів в області впроваджувалися міськвиконкомами міст обласного значення.  
Кількість прийнятих регуляторних актів облдержадміністрацією, 

райдержадміністраціями, міськими радами міст обласного значення та їх 
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виконавчими комітетами у 2017 році зменшилась на 15 % проти попереднього 
року (у 2016 році – 20 регуляторних актів). 

Прийняті регуляторні акти райдержадміністрацій погоджені з 
уповноваженим органом з питань державної регуляторної політики. 

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів разом із 
аналізами їх регуляторного впливу райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст 
обласного значення, звіти про відстеження результативності регуляторних 
актів, інформація про здійснення державної регуляторної політики 
оприлюднювалися на офіційних веб-порталах відповідних місцевих органів 
виконавчої влади або в місцевих засобах масової інформації.  

У 2017 році Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації розроблено та погоджено в Державній регуляторній 
службі України 1 регуляторний акт – розпорядження голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 26.01.2017 № 21 «Про затвердження 
Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами 
населених пунктів Запорізької області». 

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
та постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про 
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконання органів 
місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів), з метою приведення у 
відповідність з діючим законодавством», Департаментом економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації скасовано 6 регуляторних актів 
(розпорядження голови облдержадміністрації від 25.07.2017 № 373 та                      
від 26.12.2017 № 723 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації»), перелік 
додається. 

Окрім цього, Департаментом житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації скасовано 11 регуляторних актів 
(розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2017 № 462 «Про 
визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови 
Запорізької обласної державної адміністрації»), перелік додається. 

З метою забезпечення принципу ефективності регуляторної діяльності та 
відповідно до вимог статті 10 Закону, облдержадміністрацією, 
райдержадміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення 
затверджені плани – графіки з відстеження результативності регуляторних актів 
на 2017 рік. 

Відповідно до затверджених планів – графіків, протягом 2017 року 
здійснено заходи з відстеження результативності 90 регуляторних актів, з них:  

2 – облдержадміністрацією;  
7 – райдержадміністраціями; 
81 – міськвиконкомами міст обласного значення. 
Протягом року здійснювалися заходи щодо залучення громадськості та 

суб’єктів господарювання до реалізації державної регуляторної політики. 
Продовжено моніторинг участі громадськості в обговоренні проектів 

регуляторних актів, які приймаються місцевими органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування Запорізької області. 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проектів регуляторних 
актів, організовано та проведено обговорення 31 проекту регуляторного акта із 
залученням громадськості: 

1 – облдержадміністрацією; 
4 – райдержадміністраціями; 
26 – міськвиконкомами міст обласного значення (у т.ч. 1 громадське 

слухання). 
Також, облдержадміністрацією здійснюється моніторинг реалізації 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності сільськими, 
селищними, районними та міськими (міст районного значення) радами. 

Протягом 2017 року міськвиконкомами міст районного значення, 
сільськими та селищними радами районів прийнято 56 регуляторних акта та 
здійснено 53 заходи з відстеження їх результативності.  

З метою підвищення кваліфікації працівників місцевих органів 
виконавчих влади та органів місцевого самоврядування, впродовж 2017 року 
проведено тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання 
реалізації державної регуляторної політики» для працівників місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в рамках якого було 
розглянуто, зокрема: 

«Проблемні питання реалізації місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»; 

«Методика підготовки аналізу регуляторного впливу»; 
«Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності: напрацювання, досвід, перспективи»; 
«Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»: практика застосування на регіональному рівні». 
Участь в означеному навчальному заході взяли 15 державних службовців 

місцевих органів виконавчої влади та 33 посадові особи місцевого 
самоврядування. 

За підсумками наведеної інформації можливо відмітити, що стан 
реалізації у 2017 році державної регуляторної політики в Запорізькій області 
задовільний. Однак існує ще ряд проблемних питань на обласному рівні, які 
потребують подальшого відпрацювання та на вирішення яких буде направлена 
діяльність облдержадміністрації у 2018 році, а саме:  

- підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 
самоврядування області, у т.ч. об'єднаних територіальних громад, 
відповідальних за здійснення державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності;  

- підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного 
впливу до проекту регуляторного акта та здійснення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів; 

- створення умов для підвищення рівня активності громадських 
організацій, об’єднань підприємців у процесі здійснення державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності області. 
 


