
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтями 22, 87 Регламенту 

Полтавської обласної ради восьмого скликання, затвердженого рішенням другої сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 84 (зі 

змінами), з метою планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік (додається на 2 аркушах).  

 

2. Виконавчому апарату обласної ради опублікувати план діяльності Полтавської 

обласної ради з підготовки регуляторних актів на 2023 рік у десятиденний строк з 

моменту його затвердження на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради. 

 

3. Організацію виконання  цього рішення покласти на підрозділи, відповідальні за 

розробку регуляторних актів. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної 

ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій. 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                           Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням пленарного засідання  

двадцятої позачергової сесії 

обласної ради восьмого 

скликання 

22.12.2022 №  

 

ПЛАН 

діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Вид проєкту 

регуляторного 

акту 

Назва регуляторного акту Цілі прийняття регуляторного 

акту 

Строки 

підготовки 

Орган, підрозділ  

відповідальний за 

розробку 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження 

Примірного договору 

оренди майна спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області 

Встановлення основних вимог, 

які мають бути включені до 

договорів оренди майна спільної 

власності територіальних громад 

області 

2023 рік Управління майном 

обласної ради 

2. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження Порядку 

виконання контрольних 

функцій у сфері оренди 

майна спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської 

області 

Визначення механізму 

здійснення контролю за 

передачею в оренду майна 

спільної власності 

територіальних громад 

2023 рік Управління майном 

обласної ради 

3. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження 

Методики розрахунку та 

розподілу орендної плати за 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до норм чинного 

законодавства 

2023 рік Управління майном 

обласної ради 



2 
 

користування майном 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської 

області 

4. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Порядок проходження 

документів при прийнятті 

майна до спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської 

області за передачі такого 

майна до інших форм 

власності 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до норм чинного 

законодавства 

2023 рік Управління майном 

обласної ради 

5 Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження Порядку 

планування та фінансування 

природоохоронних заходів з 

Фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища Полтавської 

області 

Приведення нормативного акту у 

відповідність до норм чинного 

законодавства 

2023 Департамент екології 

та природних ресурсів 

облвійськадміністрації 

 

 

Заступник керуючого справами -  

начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради  

виконавчого апарату обласної ради           Оксана ЛЕВАКІНА 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про затвердження плану діяльності 

Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат Полтавської обласної ради. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: планування діяльності з підготовки  проєктів регуляторних актів 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Листи Управління майном обласної ради від 03.11.2022  

№ 1759/05 «Про перелік регуляторних актів», Департаменту екології та 

природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації від 

01.12.2022 № 2798/04.8-07 «Про план роботи обласної ради на 2023 рік та звіт 

за 2022 рік». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності дотримання вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» при підготовці та прийнятті регуляторних актів 

шляхом планування діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023 рік. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та Регламенту Полтавської обласної ради 

восьмого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 84 (зі змінами). 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 

 

 



6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняте рішення дасть можливість здійснювати підготовку та 

прийняття регуляторних актів, включених до плану діяльності Полтавської 

обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік, відповідно 

до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

 

 

 

Заступник керуючого справами -  

начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради  

виконавчого апарату обласної ради        Оксана  ЛЕВАКІНА 


