
 
                                                                                                                       
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23  лютого  2021  року  № 23 
 

Про затвердження Положення  
про підготовку та прийняття 

регуляторних актів регуляторними 

органами Лубенської територіальної 

громади Полтавської області 
 
З метою забезпечення діяльності Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області та її виконавчих органів, відповідно до Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 

№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» (зі змінами), керуючись підпунктом 1 

пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 
вирішив: 

 
1. Затвердити Положення про підготовку та прийняття регуляторних актів 

регуляторними органами Лубенської територіальної громади Полтавської 

області (додається). 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 27.07.2016 р. № 179 «Про затвердження Регламенту 

прийняття регуляторних актів, розроблених посадовими особами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та іншими розробниками, в новій редакції». 
3. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Цох-Карунську О.Г. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 
 

Лубенський міський голова Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  
23.02.2021 р. № 23 
 

Положення про підготовку та прийняття  
регуляторних актів регуляторними органами  

Лубенської територіальної громади Полтавської області 
 

1. Загальні положення 
 

Положення про підготовку та прийняття регуляторних актів регуляторними 

органами Лубенської територіальної громади Полтавської області (далі - 
Положення) визначає правові та організаційні засади реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Лубенській 

територіальній громаді Полтавської області. 
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
регуляторний акт – це: 
- прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий 

акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання 

господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними 

органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; 
- прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний 

письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, 

застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі 

положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи 

вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній 

сфері, нормативно-правовим актом. 

регуляторний орган - Лубенська міська рада Лубенського району 
Полтавської області, виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського 
району Полтавської області, Лубенський міський голова. 

розробник проєкту регуляторного акта  -  регуляторний орган або інший 

орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розробляти 

або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення 

проєкту регуляторного акта. 
Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у 

значенні, визначеному ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». 

Обов’язки по реалізації повноважень у сфері здійснення державної 

регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань 

економіко-інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, 

регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських 

територій, Координаційну раду з питань розвитку підприємництва і відділ 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 



 
2. Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

 
Усі проєкти регуляторних актів перед їх прийняттям або затвердженням 

повинні бути внесені у план діяльності регуляторного органу з підготовки 
проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік (далі – План). 

Розробники регуляторних актів до 1 грудня поточного року подають свої 
пропозиції у відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, який в свою чергу складає План, що затверджується 
уповноваженим регуляторним органом щорічно не пізніше 15 грудня поточного 
року.  

Якщо розробник проєкту регуляторного акта протягом календарного року 
розробляє проєкт регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, 
то цей розробник повинен подати до відділу економічного розвитку і торгівлі 
виконавчого комітету Лубенської міської ради пропозиції щодо внесення 
відповідних змін до Плану не пізніше, як за 10 робочих днів до оприлюднення 
цього проєкту регуляторного акта. 

План діяльності регуляторного органу з підготовки проєктів регуляторних 

актів та зміни до нього оприлюднюються відділом економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради шляхом розміщення на 

офіційному сайті Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (http://lubnyrada.gov.ua) не пізніше, як у десятиденний строк після їх 

затвердження. 
 

3. Підготовка проєктів регуляторних актів та порядок їх розгляду 
 
Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником готується 

аналіз регуляторного впливу відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами) 

та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (зі 

змінами).  
При підготовці регуляторного акта  розробник у 2-місячний строк до 

очікуваного моменту його прийняття зобов’язаний подати до відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

для вивчення проєкт регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, 

розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства, попередньо 

погодивши проєкт регуляторного акта у юридичному відділі виконавчого 

комітету Лубенської міської ради. 
Юридичний відділ виконавчого комітету Лубенської міської ради та відділ 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

за результатами вивчення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного 

впливу можуть надавати свої пропозиції та зауваження щодо їх відповідності 

вимогам чинного законодавства. 
Кожен проєкт регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу 

розробник після врахування пропозицій і зауважень юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради та відділу економічного розвитку 



і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради оприлюднює з метою 

одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх 

об’єднань. Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, не 

може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня 

оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу 

регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації, визначених 

регуляторним органом, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці 

регуляторного органу в мережі Інтернет. 
Копію інформації, що підтверджує оприлюднення проєкта регуляторного 

акта з аналізом регуляторного впливу, розробник надає відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради у 5-денний 

термін після оприлюднення. 
Кожен проєкт регуляторного акта, що виноситься на розгляд виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 

подається Координаційній раді з питань розвитку підприємництва для вивчення 

та надання рекомендацій та висновків про відповідність проєкту регуляторного 

акта вимогам  статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 
Розробники проєктів регуляторних актів в обов’язковому порядку беруть 

участь у засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у 

якості доповідачів. 
Кожен проєкт регуляторного акта, що виноситься на розгляд сесії 

Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області, подається  

постійній депутатській комісії з питань економіко-інвестиційного планування, 

промисловості, підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових 

технологій та розвитку сільських територій для вивчення та надання  

експертного висновку про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам  

статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 
За потреби, розробники проєктів регуляторних актів запрошуються у якості 

доповідачів на засідання постійної депутатської комісії з питань економіко-
інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій. 
 Експертні висновки готуються вказаною комісією на підставі аналізу 

регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при 

його винесенні на розгляд сесії Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  
Експертний висновок разом з проєктом регуляторного акта, підписаним 

аналізом регуляторного впливу та копією оприлюдненого повідомлення про 

оприлюднення проєкту регуляторного акта з метою одержання зауважень та 

пропозицій подаються відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету Лубенської міської ради до Державної регуляторної служби України 

для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку 

пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної 

регуляторної політики. 



Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений регуляторним 

органом, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 
- відсутній аналіз регуляторного впливу; 
- проєкт регуляторного акта не був оприлюднений. 
У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа 

місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством 

заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з 

порушеннями. 
 

4. Виконання заходів щодо відстеження регуляторних актів 
 
Стосовно кожного регуляторного акта розробником послідовно 

здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності 

відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та вимог Методики відстеження 

результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (зі змінами). 
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється 

розробником до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання 

чинності  більшістю його положень. 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється 

розробником через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня 

набрання чинності цим актом. 
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються 

розробником раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта. 
Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного 

акта не може бути більшим, ніж 45 робочих днів. 
Розробник, що готує звіт про відстеження результативності  регуляторного 

акта, не пізніше як у 10-денний строк з дня підписання цього звіту керівником  

регуляторного органу, що підготував цей звіт, оприлюднює його в засобах 

масової інформації, визначених регуляторним органом, та/або шляхом 

розміщення на офіційній сторінці регуляторного органу в мережі Інтернет. 
Копію інформації, що підтверджує оприлюднення відстеження 

результативності регуляторного акта, розробник надає відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради у 5-денний 

термін після оприлюднення. 
Перегляд регуляторних актів здійснюється відповідно до вимог ст. 11 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності».  
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету  
Лубенської міської ради     Юлія БІЛОКІНЬ 


