
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від  19.08.2021 № 400рг 

                         м.Покровськ 

 

 

Про створення робочої групи 

з перегляду регуляторних актів 

прийнятих Покровською міською  

радою та її виконавчим комітетом 

 

 

На виконання пунктів 3, 4, 9 протокольного рішення №1 засідання міжрегіональної 

робочої групи при Державній регуляторній службі України з питань здійснення державної 

регуляторної політики та проведення дерегуляції у сфері господарської діяльності на 

регіональному та місцевому рівнях від 08 липня 2021 року, з метою проведення перегляду 

діючих регуляторних актів прийнятих органами місцевого самоврядування, на виконання 

Закону України від 11 вересня 2003р №1160-IV «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України від 21 травня 1997р №280-97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(зі змінами): 

  1. Створити робочу групу з перегляду регуляторних актів прийнятих Покровською 

міською радою та її виконавчим комітетом та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Робочій групі (Іваньо) здійснити заходи щодо перегляду регуляторних актів 

прийнятих Покровською міською радою та її виконавчим комітетом та за результатом 

перегляду скласти відповідні висновки за формою, що додається (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                   Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                       

 

 

  



                                         Додаток 1 

                                                                                до розпорядження міського голови 

                                                         від 19.08.2021 № 400рг 

Склад робочої групи 

з перегляду регуляторних актів прийнятих Покровською міською радою та її виконавчим 

комітетом  

 

Іваньо  

Наталія Вікторівна 

секретар міської ради, голова групи 

 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, заступник голови групи 

 

Коломоєць  

Людмила Олександрівна 

 

головний спеціаліст відділу соціально-економічного 

розвитку  Управління фінансово-економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами, секретар групи 

 

Члени робочої групи: 

 

Білецька  

Тетяна Володимирівна 

головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

 

Зінченко  

Анатолій Миколайович 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Іщенко  

Антоніна Олегівна 

 

головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

 

Крамарова  

Жанна Львівна 

 

начальник відділу забезпечення діяльності ради 

 

Крюкова  

Світлана Віталіївна  

 

головний спеціаліст відділу соціально-економічного 

розвитку  Управління фінансово-економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами 

 

Пишна  

Вікторія Григоріївна 

 

начальник відділу юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів 

 

Тришкін  

Дмитро Володимирович 

 

депутат Покровської міської ради, голова постійної комісії 

з питань місцевого самоврядування, гласності та 

депутатської діяльності, забезпечення громадського 

порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та 

законних інтересів (за згодою) 

 

Харчевна  

Олена Володимирівна 

 

депутат Покровської міської ради, голова постійної комісії 

з питань планування, бюджету і фінансів, інвестиційної 

політики (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому    

міської ради                                                                                                         А. Жук 

 



                                                                                  Додаток 2 

                                                                                         до розпорядження міського голови 

                                                                                         від 19.08.2021 № 400рг  

 
Форма висновку з відповідності регуляторного акта принципам 

державної регуляторної політики 

  

 
     Назва РА ____________________________________________________  

 

     Дата прийняття _____________ № прийняття ____________  

 

     Орган, що прийняв ___________________________________________  

 

     I. Критерій №1: відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також 

компетенції відповідного органу  

 

     1. Юридична сила акта, на підставі якого  був  виданий  РА: чинний/нечинний  

 

     2. Компетенція органа на видачу РА:  в  межах/поза межами повноважень  

 

     3. Наявність норм, які  суперечать  або  не  узгоджуються  з нормами актів вищої 

юридичної сили: так/ні  

 

     Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується: __________ 

__________________________________________________________________  

 

     Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини):  

__________________________________________________________________  

 

     4. Строк дії РА:  необмежений/закінчився/не  закінчився  (в цьому  випадку  необхідно  

зазначити  строк,  який  залишився   до закінчення дії РА)  

 

     5. РА був офіційно оприлюднений: так/ні 

 

     Висновок за Критерієм №1: відповідає/не відповідає  

     (якщо не відповідає подальші розділи не заповнюються) 

 

    II. Критерій № 2: економічна доцільність та обґрунтованість існування РА  

 

     1. Наявність    аналізу    регуляторного    впливу: так/ні (заповнюється тільки для РА, 

які  розроблені  та  прийняті  після набрання   чинності   Законом   України   "Про   засади 

державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності"  і  є регуляторними 

актами)  

 

     2. Проблема, на  розв'язання якої був виданий РА,  вирішена: так/ні  

 

     3. Імовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований: існує/не існує  

 

     4. Вигоди держави від дії РА: _______________________________  

 

     5. Витрати від дії РА: для держави/громади __________________  

 

для суб'єктів господарювання _____________________________________  



 

для населення ____________________________________________________  

 

     6. Вирішення проблеми  потребує внесення змін до РА:  так/ні  

 

№ пункту РА, який пропонується змінити: __________________________  

 

     Суть змін: __________________________________________________  

 

     7. Додаткові   проблеми, пов'язані з  дією  РА:  виникли/не виникли  

     Суть додаткових проблем: ____________________________________  

 

     Висновок за критерієм  № 2: відповідає/не відповідає 

 

            III. Критерій № 3: економічна ефективність для суб'єктів господарювання, а також 

прозорість вимог регуляторного акта  

 

     1. Дія  РА  призводить  до  витрат  суб'єктів господарювання: так/ні  

     Грошові витрати: ____________________________________________  

 

     Часові витрати: _____________________________________________  

 

     2. Зміни, які зменшать розмір витрат суб'єктів господарювання: існують/не існують № 

пункту РА, який  необхідно змінити: ____________________________________ 

 

     Зміст зміни: ________________________________________________  

 

     3. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так/ні  

     Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність трактування норм РА: 

існують/не існують № пункту РА, який необхідно змінити: __________________________  

 

     Зміст зміни: ________________________________________________  

 

     Висновок з перегляду:________________________________________________________ 

 

 

 

Голова робочої групи                                 _____________________                       ПІБ 

                                                                                   (підпис) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому    

міської ради                                                                                                                  А. Жук 


