
                                                                                                                                    
ПРОЄКТ 

 

 

 

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VІІI скликання  

РІШЕННЯ  
 

 

 «  » січня 2022 р         смт Краснокутськ       №____-VІІІ 

                                                                
 

Про затвердження плану-графіку  

проведення заходів з відстеження  

результативності дії регуляторних  

актів Краснокутської селищної  

ради на 2022 рік  

 

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня 

досягнення визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення 

виконання  вимог  ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення 

аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі 

змінами), керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних актів на 2022 рік (додається). 

2. Встановити, що розробник проєкту регуляторного акту, згідно з 

затвердженим планом-графіком, проводить відповідне відстеження 

результативності дії регуляторного акту та подає ці відстеження до відділу 

правового забезпечення апарату Краснокутської селищної ради. 

3. Відділу правового забезпечення апарату Краснокутської селищної ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті громади в 10-денний 

термін з дня його прийняття. 
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та  
підприємництва. (Микола Нікітенко). 

Краснокутський селищний голова                                       Ірина КАРАБУТ        



                                Додаток 1 

                                                            до рішення селищної ради 

                                                                        від  «__»_______2022 року №___ 

 

План-графік 

проведення  заходів із відстеження  результативності дії регуляторних 

актів Краснокутської селищної ради на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Назва регуляторного 

акта, дата прийняття 

та номер   

Структурн

ий 

підрозділ, 

відповідаль

ний за 

розробку 

регуляторн

ого акта  

Терміни проведення заходів 

із відстеження 

результативності 

регуляторного акта 

Спосіб 

оприлюднення 

звіту про 

відстеження 

результативно

сті 

регуляторного 

акта  

б
аз

о
в
е 

п
о
в
то

р
н

е 

п
ер

іо
д

и
ч
н

е 

1. Про встановлення 

ставок туристичного 

збору на території 

Краснокутської 

селищної ради 

20.12.2019 

№1360-VII 

Спеціаліст 1 

категорії 

юрист 

23-31 

грудня 

2019 

року 

23-31 

грудня 

2021 

року 

23-31 

грудня 

2024 

року 

На офіційному 

веб-сайті 

Краснокутської 

селищної ради 

 

 

2. Про заборону 

продажу 

слабоалкогольних 

напоїв, пива (крім 

безалкогольних) на 

території 

Краснокутської 

селищної ради 

17.05.2019 

№1085- VII 

Спеціаліст 1 

категорії 

юрист 

21-31 

травня 

2019 

року 

 Квітень- 

травень 

2021 

року 

Квітень- 

травень 

2024 

року 

На офіційному 

веб-сайті 

Краснокутської 

селищної ради 

 

 

3. Про встановлення 

ставок місцевих 

податків та зборів на 

території 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади на 2022 рік  

14.07.2021 

№1458- VIIІ 

Фінансове 

управління 

апарату 

Краснокутсь

кої 

селищної 

ради 

 

10-20 

грудня 

2021 

року 

 

 

Вересень

-жовтень 

2022 рік  

Березень-

квітень 

2024 рік 

На офіційному 

веб-сайті 

Краснокутської 

селищної ради 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                          Валентина ОВЧАРЕНКО 



 

Список 

         осіб, які завізували  проєкт  рішення селищної  ради  

 

«Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних актів Краснокутської селищної 

ради на 2022 рік» 

 

від _________________2022 року № _______ 

 

Автор проєкту: Валерій САМІЛО – начальник відділу правового 

забезпечення апарату селищної ради 
                                                                                              

№ 

п/п 

Власне ім’я  

ПРІЗВІИЩЕ 

Посада Дата візи Підпис 

1. Валентина 

ОВЧАРЕНКО 

Секретар ради 

Краснокутської селищної 

ради 

  

2. Сергій МОЦИК Перший заступник 

селищного голови  

  

3. Сергій ЗАЄЦЬ Заступник селищного 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів                   

  

4. Валерій САМІЛО Начальник  відділу 

правового забезпечення 

апарату селищної ради 
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