
Інформація  

про здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою 

облдержадміністрацією у 2018 році 

Реалізація державної регуляторної політики протягом 2018 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. 

На офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації у розділі 

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

діяльності Хмельницької облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних 

актів, Реєстр власних регуляторних актів Хмельницької облдержадміністрації та 

перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення державної регуляторної 

політики в області тощо. 

У районах і містах обласного значення відповідна інформація оприлюднюється 

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

Разом з тим, спостерігається зниження активності обласної та районних 

державних адміністрацій у розробці проектів регуляторних актів, що пояснюється 

зменшенням повноважень  у регулюванні господарської діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Відповідно до статті 7 Закону протягом 2018 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 2017 року.  

План діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік затверджено 05 грудня 2017 року та 

оприлюднено  у визначений чинним законодавством спосіб. 

Протягом 2018 року облдержадміністрацією не прийнято жодного 

регуляторного акту. 

17 серпня 2018 року затверджено Реєстр власних регуляторних актів 

Хмельницької обласної державної адміністрації на 2018 рік, який містить                          

7  розпоряджень голови облдержадміністрації та один наказ Державного архіву 

області. 

Протягом 2018 року надавалася методична та консультаційна допомога 

органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації державної 

регуляторної політики. 

Так, головам райдержадміністрацій, міським головам (міст обласного 

значення), головам, обраним об’єднаними територіальними громадами було доведено 

інформацію щодо можливості використання розробниками проектів регуляторних 

актів он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного 

впливу регуляторного акта та М-тесту малого підприємництва та направлено для 

використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення регіонального 

регуляторного перегляду. 

На виконання листа Мінекономрозвитку від 17.04.2018 №3612-07/16838-06 

проведено роботу по перегляду регуляторних актів місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування. За результатами проведеної роботи по 

перегляду діючих регуляторних актів обласної державної адміністрації, районних 

державних адміністрацій та міських (міст обласного значення) рад встановлено, що з 

8 регуляторних актів облдержадміністрації скасуванню підлягає один регуляторний 

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


акт, внесення змін потребують 9 регуляторних актів райдержадміністрацій, 6 

розпоряджень райдержадміністрацій необхідно скасувати. 

За підтримки Державної регуляторної служби України та Державного агентства 

з питань електронного урядування України, 04 вересня 2018 року проведено 

воркшоп-презентацію щодо впровадження першого в Україні стандарту набору 

відкритих даних регуляторних органів (м. Київ). 

Участь у заході взяли представники структурних підрозділів обласних 

державних адміністрацій з питань реалізації державної регуляторної політики, 

посадові особи обласних державних адміністрацій відповідальних за оприлюднення 

публічної інформації у форматі відкритих даних, представники Асоціації міст 

України та органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо. 

Учасники заходу, у тому числі представники облдержадміністрації, 

ознайомились із положеннями стандарту набору відкритих даних регуляторних 

органів та дізнались про можливості його використання для належного виконання 

ними вимог законодавства щодо розміщення на державному порталі data.gov.ua 

наборів відкритих даних регуляторних органів. 

Крім того, відповідно до спільного розпорядження голови обласної державної 

адміністрації та голови обласної ради від 12.01.2018  №89/2-о/2018-рс “Про 

організацію навчання в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій у 2018 році”, для спеціалістів 

облдержадміністрації та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, 

виконкомів міських (міст обласного значення) рад в рамках тематичного 

короткострокового семінару “Актуальні питання та завдання економічних підрозділів 

місцевих органів влади у впровадженні державної економічної політики” висвітлено 

тематику щодо актуальних питань впровадження державної регуляторної політики. 

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 01.01.2019 кількість діючих малих та середніх 

підприємств становила 13402 одиниці (у тому числі 399 середніх підприємств) та 

збільшилась з початку року на 2728 одиниць (на 20,4 відсотка).  

 Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб 

становить 53,4 тис. осіб та збільшилась з початку 2018 року на 2,7 тис. осіб (на 5,1 

відсотка). Фізичними особами-підприємцями забезпечено робочими місцями 30784 

особи. 

В малому та середньому бізнесі зайнято близько 189,6 тис. осіб. 

Протягом 2018 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього 

підприємництва надійшло 5362,4 млн. грн. податкових платежів, що на 899,9 млн. 

грн. або на 20,2% більше ніж за 2017 рік, у тому числі: 

- від суб’єктів малого підприємництва – 2916,5 млн. грн. (на 17,8% більше); 

- від суб’єктів середнього підприємництва – 2445,9 млн. грн. (на 23,2% більше). 

З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької 

діяльності в області функціонують 33 центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАП), у тому числі: 18 – при райдержадміністраціях, 6 – при виконкомах міських 

(міст обласного значення) рад та 9 – при органах місцевого самоврядування, 

утворених в результаті об’єднання територіальних громад. 

Протягом 2018 року через ЦНАП надано 415,9 тис. адміністративних послуг 

(протягом 2017 року – 347,4 тис. адмінпослуг), у тому числі – 12,9 тис. документів 



дозвільного характеру (протягом 2017 року – 10,2 тис. документів дозвільного 

характеру). 

 Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП 

при райдержадміністраціях, становить 142 послуги, при виконавчих комітетах 

міських (міст обласного значення) рад – 199 послуг, при об’єднаних територіальних 

громадах – 128 послуг.  

Роботу місцевих ЦНАП забезпечують 170 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 при 

облдержадміністрації, регіональної ради підприємців в області, ради вітчизняних та 

іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації. 

У 2018 році проведено одне засідання ради вітчизняних та іноземних інвесторів 

при облдержадміністрації, три засідання “круглого столу” за участю представників 

секретаріату регіональної ради підприємців області, одне розширене засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та 

робоча зустріч за участю голови облдержадміністрації з представниками бізнесу. 

26 листопада 2018 року  на засіданні “круглого столу” під головуванням голови 

облдержадміністрації, обговорювались проблемні питання у сфері підприємництва, за 

результатами якого на розгляд чергової сесії обласної ради підготовлено проекти 

звернень. Зазначені проекти були підтримані депутатами обласної ради, а саме: 

- рішення від 21.12.2018 № 60-23/2018 „Про звернення депутатів обласної ради 

до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, стосовно скасування 

вимоги щодо оснащення засобами дистанційної передачі даних непромислових 

споживачів, річний обсяг споживання газу яких менше 10 тис. куб. м”. 

- рішення від 21.12.2018 № 61-23/2018 „Про звернення депутатів обласної ради 

до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України щодо запобігання 

надмірному тиску на малий та середній бізнес”. 

Координаційні ради з питань розвитку підприємництва діють при всіх 

райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) 

рад. Протягом 2018 року місцевими координаційними радами проведено 98 засідань. 

Виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” знаходиться на постійному контролі 

облдержадміністрації.  


