
Інформація  

про здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою обласною 

державною адміністрацією у 2017 році 

 

Реалізація державної регуляторної політики протягом 2017 року Хмельницькою 

облдержадміністрацією, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування здійснювалась у відповідності із вимогами, визначеними Законом 

України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності” (далі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами з питань 

державної регуляторної політики. 

З метою забезпечення ефективної державної регуляторної політики діяльність 

обласної державної адміністрації була спрямована на вирішення наступних завдань: 

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів; 

- формування та актуалізація реєстру власних регуляторних актів; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та іншої інформації, підготовленої 

у процесі здійснення регуляторної діяльності; 

- розробка та прийняття регуляторних актів, підготовка аналізу їх 

регуляторного впливу;   

- проведення відстеження результативності регуляторних актів; 

- здійснення перегляду регуляторних актів; 

- надання методичної допомоги органам місцевої влади та місцевого 

самоврядування з питань державної регуляторної політики. 

Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на 

офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації у розділі 

“Регуляторна політика” (http://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32) на постійній основі 

здійснюється актуалізація матеріалів, а саме: План діяльності Хмельницької 

облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, План-графік 

проведення заходів з відстеження результативності власних регуляторних актів 

Хмельницької облдержадміністрації, Реєстр власних регуляторних актів 

Хмельницької облдержадміністрації та перелік посадових осіб, відповідальних за 

здійснення державної регуляторної політики в області. 

Також, у розділі забезпечено доступ до діючих регуляторних актів, проектів та 

аналізу регуляторного впливу регуляторних актів, аналітичних звітів з відстеження 

результативності регуляторних актів, інших документів, підготовлених в процесі 

провадження облдержадміністрацією регуляторної діяльності. 

У районах і містах обласного значення відповідна інформація оприлюднюється 

на їх офіційних веб-сайтах, у місцевих друкованих засобах масової інформації. Крім 

того, головам райдержадміністрацій доручено вирішити питання щодо оприлюднення  

планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік сільських 

(селищних) рад відповідних адміністративних територій на сайтах 

райдержадміністрацій у разі відсутності у них власних офіційних сайтів. 

Відповідно до статті 7 Закону та з метою реалізації принципу послідовності та 

передбачуваності регуляторної діяльності протягом 2017 року розробка проектів 

регуляторних актів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

здійснювалась згідно з планами діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, 

затвердженими та оприлюдненими наприкінці 2016 року.  

План діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік затверджено 08.12.2016 року, який 

оприлюднювався у визначений чинним законодавством спосіб. Разом з тим, протягом 

2017 року облдержадміністрацією не прийнято жодного регуляторного акту. 

http://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32


27 січня 2017 року затверджено Реєстр власних регуляторних актів 

Хмельницької обласної державної адміністрації на 2017 рік, який містить                          

12  розпоряджень голови облдержадміністрації та один наказ Державного архіву 

області. 

Принципу прогнозованості у 2017 році дотримано райдержадміністраціями, 

виконавчими комітетами міських (міст обласного значення рад), селищними та 

сільськими радами, якими у грудні 2016 року затверджено та оприлюднено плани 

підготовки проектів власних регуляторних актів на 2017 рік. 

Протягом 2017 року надавалася методична та консультаційна допомога 

органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо застосування вимог 

статті 34 Закону стосовно отримання погодження уповноваженого органу державної  

регуляторної політики. До відома та використання в роботі місцевим органам влади 

направлено рекомендації Державної регуляторної служби України щодо оцінки 

регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках 

проведення аналізу регуляторного впливу. 

Згідно з планами-графіками підвищення кваліфікації, затвердженими спільним 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 

12.01.2017 року №15/2-о/2017-рс “Про організацію навчання в Центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 2017 році”, протягом 

2017 року для секретарів об’єднаних територіальних громад (15 осіб) та новобраних 

голів сільських, селищних рад (165 осіб), юристів об’єднаних територіальних громад 

(30 осіб) висвітлено тематику щодо особливостей прийняття регуляторних актів 

органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами. 

Державна регуляторна політика є одним із важливих факторів, які 

забезпечують створення стимулюючих умов для розвитку підприємництва.  

Заходи щодо удосконалення регуляторного середовища та їх реалізація, 

передбачені у рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Хмельницької області на 2017-2018 роки, яка затверджена рішенням обласної ради 

від  23 березня 2017 року №21-11/2017.  

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 23 грудня 2016 року №49-

9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік” передбачено кошти у сумі 742,0 тис. грн. 

для пільгового кредитування суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у 

пріоритетних галузях економіки області, за рахунок обласного бюджету через 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області. 

З метою реалізації заходів Програми у 2017 році обласною державною 

адміністрацією підготовлено проекти рішень Хмельницької обласної ради “Про 

Порядок використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання 

фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва” та Порядок використання 

коштів обласного бюджету, що виділяються на часткове відшкодування з обласного 

бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, якими визначено 

механізм використання коштів обласного бюджету, спрямованих на розвиток 

підприємництва області. 

Індикатором результативності проведеної в області роботи з підтримки малого 

та середнього підприємництва є позитивна динаміка основних фінансово-

економічних показників їх діяльності. 

Так, за даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Хмельницькій області станом на 01.01.2018 року кількість діючих малих та середніх 



підприємств становила 10674 одиниці (у тому числі 372 середніх підприємств) та 

збільшилась з початку року на 391 одиницю (на 3,8 відсота).  

 Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб 

становить 50,7 тис. осіб та зменшилась з початку 2017 року на 1800 осіб (на 3,5 

відсотка). Разом з тим, кількість найманих працівників у суб’єктів підприємницької 

діяльності-фізичних осіб збільшилася на 4180 осіб та складає 26392 особи. 

В малому та середньому бізнесі зайнято близько 175,2 тис. осіб або 95,2% 

працюючих в економіці області.  

Протягом 2017 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього 

підприємництва надійшло 4462,5 млн. грн. податкових платежів, що на 1432,2 млн. 

грн. або на 47,2% більше ніж за 2016 рік, у тому числі: 

- від суб’єктів малого підприємництва – 2476,5 млн. грн. (на 64,5% більше); 

- від суб’єктів середнього підприємництва – 1986,0 млн. грн. (на 30,2% більше). 

З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької 

діяльності при кожній райдержадміністрації та міській (міст обласного значення) раді 

працюють центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) (всього 26 одиниць). 

Протягом 2017 року через місцеві ЦНАПи надано 347,4  тис. адміністративних 

послуг (протягом 2016 року – 362,3 тис. адмінпослуг), у тому числі – 10,2 тис. 

документів дозвільного характеру. 

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи 

становить: при райдержадміністраціях – 135 послуг, що на 5 послуг більше ніж в 2016 

році; при виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 190 послуг 

(збільшення – 2 послуги). Роботу місцевих ЦНАПів забезпечують 

140 адміністраторів. 

Діалог між владою та бізнесом з розгляду питань дерегуляції бізнесу, 

реалізації державної регуляторної політики здійснюється у форматі: 

- засідань консультативно-дорадчих органів, створених при 

облдержадміністрації: громадської ради, координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва, регіональної ради підприємців в області, Координаційної ради з 

питань сприяння впровадженню заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності 

при облдержадміністрації, ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній 

державній адміністрації; 

- інтерактивного спілкування з членами зазначених органів, підприємцями та 

пересічними громадянами краю. 

У 2017 році проведено 2 засідання регіональної ради підприємців області,                

3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при 

облдержадміністрації, 3 засідання Координаційної ради з питань сприяння 

впровадженню заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності при 

облдержадміністрації та засідання ради вітчизняних та іноземних інвесторів при 

обласній державній адміністрації. 

На відповідних заходах порушувались найбільш актуальні питання, які 

перешкоджають веденню бізнесу, зокрема: високий рівень “тінізації” 

бізнесу;блокування податкових накладних, проблеми застосування реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) в малому та середньому бізнесі, відсутність єдиних 

підходів в методиці проведення нормативно-грошової оцінки землі (при визначенні 

орендної плати за землю органами місцевого самоврядування), проблемні питання 

взаємодії митної служби з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 



Виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” знаходиться на постійному контролі 

облдержадміністрації.  
 

За підсумками консультацій з підприємницькою громадськістю 

облдержадміністрацією підготовлено та направлено Кабінету Міністрів України лист 

з підтримкою законопроекту “Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ 

“Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення  реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових 

накладних”. Як результат, Кабінетом Міністрів України видано доручення від 

20.11.2017 №45728/1/1-17. 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/z0137-16/paran20#n20

