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4. РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" голова обласної ради звітує про здійснення державної 

регуляторної політики.  

Вимоги до підготовки проектів регуляторних актів та їх прийняття 

Миколаївською обласною радою встановлені Законом України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та  

Положенням про порядок підготовки проектів регуляторних актів та їх 

прийняття Миколаївською обласною радою, затвердженим рішенням обласної 

ради від 10 вересня 2004 року № 12. 

Реалізація повноважень обласної ради щодо здійснення державної 

регуляторної політики віднесена до відання постійної комісії обласної ради з 

питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної 

політики, зав'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової 

інформації. 

Виконання заходів з відстеження результативності прийнятих обласною 

радою регуляторних актів, на підставі пункту 2.10. вищевказаного Положення, 

забезпечується обласною державною адміністрацією. 

Протягом 2017 року обласною радою регуляторні акти не приймалися, їх 

проекти не готувалися.  / 

 

Нормативно-правова база щодо державної регуляторної політики 

 

/На підставі статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. 

Відповідно до статті 1 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" органи місцевого 

самоврядування визначені регуляторними органами.  

Особливості здійснення державної регуляторної політики органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування визначені  Розділом VI Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності". 

Крім того, відповідно до пункту 18 частини 1 статті 44 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" обласні ради делегують відповідним 



місцевим державним адміністраціям повноваження щодо забезпечення 

виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, 

прийнятих районними, обласними радами. 

З урахуванням цього пункту обласною радою прийнято рішення від 10 

вересня 2004 року № 12 "Про затвердження Положення про порядок підготовки 

проектів регуляторних актів та їх прийняття Миколаївською обласною радою та 

внесення доповнення до рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1./ 

 

 

 


