Таблиця 1
Регуляторні акти, прийняті у І півріччі 2019 року
Балаклеївська сільська рада
(назва регуляторного органу)
№
п/п

Дата та номер
регуляторного акту

1.

від 14.06.2019 року №
10-8/VII

2.

3.

4.

від 14.06.2019 року №
10-5/VII

від 14.06.2019 року №
10-6/VII

від 14.06.2019 року №
10-7/VII

Реквізити реєстрації
в органах юстиції

Не підлягає
реєстрації

Не підлягає
реєстрації

Не підлягає
реєстрації

Не підлягає
реєстрації

Дата та місце оприлюднення/ дата
набрання чинності
Районна газета «Смілянські обрії» - №28 від
2019/ набрання чинності з 01.01.2020
http://balakleivskaotg.org.ua

– Розділ «Регуляторна діяльність», рубрика
«Діючі регуляторні акти»
Районна газета «Смілянські обрії» - №28 від
2019/ набрання чинності з 01.01.2020
http://balakleivskaotg.org.ua

– Розділ «Регуляторна діяльність», рубрика
«Діючі регуляторні акти»
Районна газета «Смілянські обрії» - №28 від
2019/ набрання чинності з 01.01.2020
http://balakleivskaotg.org.ua

– Розділ «Регуляторна діяльність», рубрика
«Діючі регуляторні акти»
Районна газета «Смілянські обрії» - №28 від
2019/ набрання чинності з 01.01.2020
http://balakleivskaotg.org.ua

– Розділ «Регуляторна діяльність», рубрика
«Діючі регуляторні акти»

Назва регуляторного акту

Про встановлення ставок з єдиного
податку на 2020 рік

Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на 2020 рік

Про ставки податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2020
рік

Про встановлення ставок транспортного
податку на 2020 рік

2

Таблиця 2
Діючі регуляторні акти станом на 01.07.2019 року
Балаклеївська сільська рада
(назва регуляторного органу)
№
п/п
1.

Дата та номер
регуляторного акту
15 січня 2019 року

Реквізити реєстрації в
органах юстиції
Не підлягає реєстрації

№ 3-21/VII

2

15 січня 2019 року

Не підлягає реєстрації

№ 3-22/VII

3

15 січня 2019 року

Не підлягає реєстрації

№ 3-24/VII

Дата та місце
оприлюднення/ дата
набрання чинності
Районна
газета
«Смілянські обрії»
номер та дата виходу
газети
- інформація
відсутня
Районна
газета
«Смілянські обрії»
номер та дата виходу
газети
- інформація
відсутня
Районна
газета
«Смілянські обрії»
номер та дата виходу
газети
- інформація
відсутня

Назва регуляторного акту
Про встановлення ставок з єдиного податку на 2019рік

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік

Про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

Таблиця 3
Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у І півріччі 2019 року
Балаклеївська сільська рада
(назва регуляторного органу)

проектів регуляторних та інших актів, які підлягали та пройшли
процедуру громадського обговорення з числа прийнятих
регуляторні акти
обговорені
прийняті
4
4

інші нормативно-правові акти
обговорені
прийняті
0
0

Кількість
скасованих
регуляторних
актів
у І півріччі 2019
року
0

отриманих

врахованих

зауважень і пропозицій під час
громадського обговорення проектів
0

0

наданих пропозицій
до проектів регуляторних
актів
з числа надісланих до ДРСУ
отримані
надіслані
пропозиції
4
-

3

Таблиця 4
Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у І півріччі 2019 року
Балаклеївська сільська рада
№
п/п

Розробник
регуляторного акта

Назва та реквізити
регуляторного акта
щодо якого проведені
заходи з відстеження
результативності

(назва регуляторного органу)
Вид
Термін
відстеження
здійснення
заходів з
відстеження
відповідно до
плану на 2019
рік

Фактична
дата
здійснення
відстеження

Дата та місце
оприлюднення
результатів
відстеження

Висновок за
результатами
проведення заходів з
відстеження
результативності

Відстеження результативності регуляторних актів у І півріччі 2019 року не проводилося.

Таблиця 5
Інформація щодо виконання п. 3, 5, 6, 9, 10 розпорядження обласної державної адміністрації
від 24.03.2017 № 130 (зі змінами)
Балаклеївська сільська рада
(назва регуляторного органу)
№
з/п
1

1.

Зміст завдання
2
Своєчасне внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів та планівграфіків із відстеження
результативності регуляторних
актів

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Інформація про стан
виконання

3

4

5

Федоряка Т.А.

Внесення змін до планів
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів здійснюється
у відповідності до чинного
законодавства

Протягом
2019 року

Висновок
(виконано,
не
виконано)
6

Виконано

Пропозиції
щодо зняття
з контролю
7
Продовжити
контроль

4

2.

3.

Перегляд (інвентаризація) власних
регуляторних актів на предмет
відповідності чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність та
оприлюднення на власних
офіційних веб-сайтах у розділах
„Регуляторна діяльність“
Забезпечення розробки проектів
регуляторних актів, аналізів
регуляторного впливу
(у тому числі М-тесту) та заходів із
відстеження результативності
регуляторних актів у відповідності
з вимогами Закону України „Про
засади державної регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності“ та постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004
№ 308 „Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та
відстеження результативності
регуляторного акта під час
розроблення регуляторних актів“

Протягом
2019 року

Протягом
2019 року

Федоряка Т.А.

Станом на сьогодні ведеться
робота
з
перегляду
регуляторних актів на предмет
відповідності
чинному
законодавству, шляхом внесення
відповідних змін або визнання їх
такими, що втратили чинність

Виконується

Продовжити
контроль

Федоряка Т.А.

Балаклеївською ОТГ розробка
проектів регуляторних актів,
аналізів регуляторного впливу
(у тому числі М-тесту) та
заходів
із
відстеження
результативності
регуляторних
актів
здійснюється у відповідності з
вимогами
відповідних
законодавчих актів. Спеціалісти
сільської
ради
відвідують
семінари
та
тренінги
з
відповідної тематики, де в тому
числі, отримують інформацію
про зміни в законодавстві.

Виконується

Продовжити
контроль

5

4.

Приведення розділу
„Регуляторна діяльність“
офіційного веб-сайту
регуляторного органу відповідно
до визначеного переліку рубрик:
- нормативно-правова база;
- планування діяльності;
- оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізу
регуляторного впливу;
- діючі регуляторні акти;
- відстеження результативності
регуляторних актів;
- інформація про здійснення
регуляторної діяльності;
- відповідальні особи за
здійснення регуляторної
діяльності.

5.

Забезпечення функціонування та
систематичного наповнення
розділу „Регуляторна діяльність“
офіційного веб-сайту
регуляторного органу

Сільський голова

На
офіційному
веб-сайті
Балаклеївської ОТГ у розділі
„Регуляторна
діяльність“
виділені рубрики відповідно до
визначеного переліку

Протягом
2019 року

Протягом
2019 року

Федоряка Т.А.

Федоряка Т.А.

Систематичне
наповнення
розділу
„Регуляторна
діяльність“ офіційного вебсайту
Балаклеївської
ОГТ
забезпечується.

Виконано

Зняти з
контролю

Виконується

Продовжити
контроль

Р.О. Ситнік

