
Додаток 2 

Аналіз 

регуляторного впливу до проекту  розпорядження голови 

 Кременчуцької районної державної адміністрації  “Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови 

Кременчуцької районної державної адміністрації” 

 

 Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений 

відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 

“Про адміністративні послуги”, від 10 грудня 2015 року №888-VIII “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2014 року № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, 

керуючись Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 

року  №308. 

  

1. Проблема, яку передбачає передбачається  розв’язати 

шляхом державного регулювання. 

Проект розпорядження “Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких розпоряджень голови Кременчуцької районної державної 

адміністрації” (далі – Проект розпорядження) розроблено відділом з питань 

організації діяльності центру надання адміністративних послуг 

Кременчуцької районної державної адміністрації відповідно до вимог законів 

України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, від 10 грудня 2015 

року №888-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг”. 

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

та оптимізації надання адміністративних послуг”, який набрав чинності 29 

грудня 2015 року, передбачено, що: “Рішення про утворення центру, про 

затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а 

також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання 

адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про 

центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини 

сьомої цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської 

діяльності та не підлягають державній реєстрації”. 

 

 

 

 



2. Визначення цілей державного регулювання. 

Проект розпорядження розроблено з метою приведення нормативно-

правових актів Кременчуцької районної державної адміністрації у 

відповідність до вимог чинного законодавства.  

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та 

аргументи щодо переваги обраного способу. 

 

Перша альтернатива. 

Залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною у 

зв’язку з тим, що відповідно до вимог Закону України від 10 грудня 2015 

року № 888-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг”, Положення про Центр 

надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній 

адміністрації, затверджене 05 грудня 2013 року № 342, зареєстроване в 

Кременчуцькому районному управлінні юстиції від 06 грудня 2013 року за  

№ 15/216; а також Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцький районній 

державній адміністрації, затверджений 19 грудня 2014 року, зареєстрований 

в Кременчуцькому районному управлінні юстиції  від 22 грудня 2014 року за 

№13/229; які прийняті на підставі Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 20 лютого 2013 року №118, розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 16 травня 2014 року №523-р “Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг”, та з урахуванням положень частини сьомої статті 

12 Закону України “Про адміністративні послуги”, не є регуляторними 

актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній 

реєстрації”. 

 

Друга альтернатива. 

Прийняття регуляторного акта “Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких розпоряджень голови Кременчуцької районної державної 

адміністрації”. Для досягнення зазначеної цілі приймається друга 

альтернатива. 

 

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання 

проблеми, і відповідні заходи. 

Основним механізмом для вирішення визначеної проблеми є визнання 

такими, що втратили чинність, деякі розпорядження голови Кременчуцької 

районної державної адміністрації. Розробка Проекту розпорядження 

здійснюється за принципами: законності, гласності (відкритості та 

загальнодоступності), прозорості та врахування громадської думки. Дія 

регуляторного акта поширюється на території Кременчуцького району 

Полтавської області. Регуляторний акт доводиться до відома учасників 

відносин шляхом оприлюднення у мережі Інтернет на сторінках веб – сайту 



Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області в 

розділі (http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua) в розділі “Регуляторна діяльність”. 

 

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у 

разі прийняття регуляторного акта. 

Впровадження в дію Проекту розпорядження дозволить привести 

нормативно – правові акти Кременчуцької районної державної адміністрації 

у відповідності до вимог чинного законодавства.  

 

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.  

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта 

відсутній.  

 

Сфера 

дії 
Витрати Вигоди 

Держава Приведення у відповідність до 

норм чинного законодавства 

розпоряджень голови 

Кременчуцької районної 

державної адміністрації 

 

Не передбачаються 

Громадяни 

 

Не передбачаються Не передбачаються 

Суб’єкти 

господар-

ської 

діяльності 

Не передбачаються Не передбачаються 

 

7. Термін дії акта 

Строк дії акта встановлюється на  необмежений термін. 

 

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного 

акта 

  Виконання вимог Проекту розпорядження не потребує додаткових 

грошових витрат. Поінформованість учасників відносин про розроблений 

Проект розпорядження забезпечується шляхом його оприлюднення у мережі 

Інтернет на сторінках веб – сайту Кременчуцької районної державної 

адміністрації Полтавської області в розділі (http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua) в 

розділі “Регуляторна діяльність”. 

 

 

 

 

http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua/
http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua/


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 

згідно із вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”.  

Повторного відстеження регуляторний акт не потребує. 

 

 

 

 

Керівник апарату Кременчуцької 

районної державної адміністрації      Т.М. Самбур 

 

 

 

Розробник: 
 

Начальник відділу з питань 

організації діяльності центру 

надання адміністративних послуг 

Кременчуцької районної  

державної адміністрації             Ю.О. Тимошенко 


