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до  рішення Обухівської міської ради 

від 01.10.2021  № 402 - 14 - VІІІ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

роботи комісії з питань перегляду діючих регуляторних актів  

на території Обухівської міської територіальної громади  

Київської області 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади діяльності 

комісії з питань перегляду діючих регуляторних актів на території 

Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі – 

Комісія), а також права та обов’язки її членів. 
 

1.2.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 

указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також даним 

Порядком. 
 

1.3.  Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

державними органами, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та 

громадськими об’єднаннями громади. 

 

2. Завдання Комісії 

 

2.1. Завданнями Комісії є: 

- здійснення перегляду і оцінки регуляторного середовища громади з 

метою виявлення недоцільних регуляторних актів і створення сприятливих 

умов для розвитку підприємницької діяльності, залучення інвестицій та 

соціально – економічного розвитку громади; 

- організація роботи робочих груп Комісії з перегляду регуляторного 

середовища та оцінки діючих регуляторних актів громади; 

- аналіз отриманих пропозицій до діючих регуляторних актів та надання 

висновків щодо їх відповідності принципам державної регуляторної 

політики; 

- затвердження рекомендацій та пропозицій за результатами перегляду 

діючих регуляторних актів; 

- формування та підтримка в актуальному стані  оптимізованого переліку 

діючих регуляторних актів за результатами перегляду; 

- оформлення та оприлюднення підсумків і результатів перегляду діючих 

регуляторних актів громади. 

 



3. Повноваження Комісії 

 

3.1. До повноважень Комісії належить: 

- здійснення перегляду діючих регуляторних актів громади, оцінка їх 

ефективності і результативності, а також відповідності вимогам 

законодавства і принципам державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності; 

- затвердження рекомендацій з приведення діючих регуляторних актів  

громади у відповідність із принципами державної регуляторної політики, 

забезпечення їх ефективності та результативності, усунення недоцільних 

регуляторних бар’єрів; 

- надання розробникам регуляторних актів (зокрема структурним 

підрозділам та посадовим особам Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради Київської області) пропозицій щодо внесення змін до діючих 

регуляторних актів та покращення регуляторного середовища громади 

загалом; 

- затвердження за результатами перегляду діючих регуляторних актів 

обгрунтованих рекомендацій, які в обов’язковому порядку розглядаються та 

враховуються розробниками; 

- аналіз отриманих пропозицій щодо перегляду діючих регуляторних 

актів, підготовка і надання рекомендацій щодо їх перегляду та приведення у 

відповідність із принципами державної регуляторної політики; 

- висвітлення питань і результатів своєї діяльності у засобах масової 

інформації та/або на офіційному сайті Обухівської міської ради Київської 

області за підсумками проведення засідань Комісії. 

 

4. Права комісії 

 

4.1. Комісія має право: 

- отримувати в установленому законом порядку від місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій та громадських об’єднань інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань; 

- запрошувати на засідання робочих груп Комісії представників 

структурних підрозділів Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області, підприємств, установ, організацій та громадських 

об’єднань для розгляду питань, що входять до їх компетенцій (за згодою); 

- звертатись до підприємств, установ, організацій та громадських 

об’єднань щодо надання інформації про регуляторні бар’єри, які 

перешкоджають здійсненню законної підприємницької діяльності, та 

пропозицій з покращення регуляторного середовища громади; 

- делегувати своїх членів до участі у засіданнях органів місцевого 

самоврядування громади, на яких розглядаються рекомендації, затверджені 

Комісією за результатами перегляду діючих регуляторних актів; 

- ініціювати перед посадовими особами і органами місцевого 

самоврядування громади проведення робочих зустрічей, засідань 



погоджувальних груп для розгляду і врахування рекомендацій та пропозицій 

Комісії за участі посадових осіб місцевого самоврядування громади та членів 

Комісії. 

5. Структура Комісії 

 

5.1. Кількісний склад комісії визначається зборами кандидатів і не повинен 

становити більше 15-20 осіб. Комісія утворюється у складі голови, секретаря 

та членів. 

5.2. Персональний склад Комісії та зміни до нього затверджується рішенням 

ради. 

5.3. Голова Комісії: 

       - скликає засідання Комісії та головує на них, у разі відсутності або 

неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження виконує 

секретар; 

       - здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 

       - розподіляє обов’язки між членами Комісії; 

       - координує діяльність Комісії з виконавчими органами та посадовими 

особами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 

організаціями; 

       - підписує протоколи засідань, звернення (запити) та інші документи, 

підготовлені Комісією за результатами її діяльності; 

       - забезпечує взаємодію Комісії з структурними підрозділами 

Виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та 

організаціями громади в межах своїх повноважень; 

       - дає доручення робочим групам та окремим членам Комісії тощо. 

5.4. Заступник голови Комісії (обирається з числа членів Комісії): 

       - здійснює повноваження та виконує доручення, визначені головою 

Комісії; 

       - за дорученням голови Комісії та/або у разі його відсутності виконує 

його обов’язки. 

5.5. Секретар Комісії (обирається з числа членів комісії, що є посадовими 

особами Виконавчого комітету міської ради) має право: 

       - скликає за дорученням голови Комісії засідання Комісії та робочих 

груп; 

       - забезпечує ведення протоколів засідання Комісії та робочих груп; 

       - забезпечує організацію діяльності Комісії та робочих груп (ведення 

діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з 

урахуванням пропозицій членів Комісії та робочих груп; 

       - здійснює моніторинг стану реалізації рішень Комісії, врахування 

рекомендацій та пропозицій Комісії, регулярно інформує голову Комісії та її 

членів з цих питань; 

       - виконує  в межах своїх повноважень доручення голови Комісії. 

 

 

 



6. Регламент діяльності Комісії 
 

6.1.  Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за 

рішенням голови Комісії. 

6.2.   Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більш як половина її членів від загального складу. 

6.3.   Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на 

засіданнях, та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, 

пропозицій, які підписує головуючий та Секретар. 

6.4.   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні комісії. 

6.5.  Рішення на засіданні комісії оформляються протоколом за підписом 

керівника та секретаря. У разі відсутності керівника або секретаря протокол 

підписується одноосібно. 

6.6.  Член комісії, який бере участь у засіданні і не згоден з рішенням, 

прийнятим на засіданні, в тому числі з рішенням щодо включення або не 

включення регуляторного акта до того чи іншого переліку, має право 

висловити власну думку, яка долучається до протоколу засідання.   

6.7.   Рішення Комісії, оформлені у вигляді протоколу, знаходяться у 

секретаря Комісії та відкриті для ознайомлення її членами, а також 

представниками засобів масової інформації. 

6.8.   Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, мають 

рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради. 
 

7. Забезпечення діяльності Комісії 
 

7.1.   Питання організаційного забезпечення діяльності Комісії покладається 

на управління економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області. 

7.2.   Члени Комісії в ході підготовки пропозицій до порядку денного 

засідань, з метою створення необхідних умов для виконання визначених 

завдань, можуть ініціювати запрошення на засідання посадових осіб 

виконавчих органів та органу місцевого самоврядування, представників 

бізнес об’єднань. 

7.3.    Для опрацювання окремих питань (завдань) Комісія може створювати 

окремі робочі групи та інші робочі органи, що діють у складі і рамках 

повноважень Комісії. Для організації діяльності робочих груп Комісія 

призначає керівника Робочої групи. Протоколи засідань робочої групи веде 

секретар Комісії, який  підписує керівник робочої групи та секретар Комісії. 

 
Секретар Обухівської міської ради  

Київської області                                                                       Сергій КЛОЧКО 

 

Виконуюча обов’язки начальника 

управління економіки Виконавчого  

комітету Обухівської міської ради  

Київської області                                                                       Ірина ДАНШИНА      


