
Інформація
про здійснення державної регуляторної політики

Лука-Мелешківською сільською радою  у 2021 році

Регуляторна діяльність сільської ради здійснюється відповідно до основних
принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Планування регуляторної діяльності
Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів сільської

ради здійснюється на рівні відділів та постійних комісій сільської ради –
розробників регуляторних актів.

План підготовки проєктів регуляторних актів Лука-Мелешівської сільської
ради на 2021 рік та План-графік здійснення відстеження результативності дії
регуляторних актів були затверджені 10 грудня 2020 року рішенням 2
позачергової сесії 8 скликання № 20, та 28 травня 2021 року рішенням 10 сесії
8 скликання від 28 травня 2021 року № 390, та оприлюднені на сайті сільської
ради http://lmotg.gov.ua/ в закладці сільська рада/регуляторна політика /План до
регуляторної діяльності».

Підготовка проектів регуляторних актів
Відповідно до Плану підготовки проєктів регуляторних актів сільської ради

протягом 2021 року було заплановано 3 регуляторних акти, а підготовлено та
прийнято 1 регуляторний акт:
- Рішення 10 сесії 8 сликання від 28 травня 2021 року « Про встановлення
місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської територіальної
громади» №387

При підготовці проєкту регуляторного акту забезпечено дотримання
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». Проект разом із АРВ та М-тестом розміщено на
веб-сайті сільської ради ради http://lmotg.gov.ua/ в закладці сільська
рада/регуляторна політика /поекти рішень/ аналіз регуляторного впливу».
Після проведення обговорень на засіданні постійної комісії , консультацій в
телефоному режимі , та повідомлення на сайті сільської, які відбулися в період з
04.03.2021року до 01.04.2021року, проєкт отримав погодження Державної
регуляторної служби України.

Відстеження результативності дії регуляторних актів
План-графік відстеження дії регуляторних актів облдержадміністрації на

2021 рік був затверджений 10 грудня 2020 року та розміщений на сайті сільської
ради (http://lmotg.gov.ua/ в закладці сільська рада/регуляторна політика /План до
регуляторної діяльності», план-графік проведення відстежень/рішення».

Згідно зазначеного плану-графіку протягом 2021 року проведено 1
повторне відстеження результативності дії рішення сесії Лука-Мелешківської
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сільської ради:
- Рішення 38 сесії 7 сликання від 19 червня 2020 року « Про встановлення
місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської об’єднаної
територіальної громади на 2021 рік » № 1016

За результатами проведеного відстеження дію регуляторного акту визнано
ефективним.

План підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2022 рік,
затверджено 3 грудня 2021 року рішенням 18 сесії 8 скликання № 876 та
розміщено на сайті сільської ради http://lmotg.gov.ua/ в закладці сільська
рада/регуляторна політика /План до регуляторної діяльності» .
Крім цього, затверджено план-графік здійснення відстеження результативності
дії регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації на 2022 рік (3 грудня
2021 року рішенням 18 сесії 8 скликання № 876), який також оприлюднено на
сайті.

Дотримання принципів державної регуляторної політики знаходиться на
постійному контролі Лука-Мелешківської сільської ради .
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