
ПРОТОКОЛ
засідання ради підприємців при Охтирській районній 

державній адміністрації

21.05.2021 м.Охтирка

Присутні члени ради підприємців:
Шапошник В.М. - голова ради підприємців
Лахман С.М. - заступник голови ради підприємців
Васюхно Л.В.
Мащенко С.О.

Присутні представники Охтирської районної державної 
адміністрації:

Кас’яненко В.А. - виконуючий обов’язки начальника відділу 
архітектури, інфраструктури та екології

Бублик О.Ю.
Тарасенко Ю.І.

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату
- спеціаліст відділу економіки, житлово- 
комунального господарства та 
агропромислового розвитку

Порядок денний: w
Про перегляд регуляторних актів.

СЛУХАЛИ: Бублик О.Ю., яка довела до відому присутніх, що відповідно до 
вимог статті 7 і Закону України «Про місцеві державні адміністрації» після 
прийняття Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів» утворення та реорганізація районних 
державних адміністрацій здійснюються Кабінетом Міністрів України з 
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Згідно з Порядком здійснення заходів щодо утворення та реорганізації 
районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, 
прав та обов’язків районних державних адміністрацій, шо припиняються, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1321, 
перехід повноважень, прав та обов’язків (публічно-владне 
правонаступництво) здійснюється від райдержадміністрацій, розташованих у 
ліквідованому районі, що припиняються (реорганізуються шляхом 
приєднання), до райдержадміністрацій.

З моменту виникнення відповідного правонаступництва 
райдержадміністрація новоутвореного району (правонаступник) набуває 
регуляторних повноважень на територіях, що увійшли до складу 
новоутвореного району.

Таким чином перегляд регуляторних актів, у тому числі внесення змін 
та визнання такими, що втратили чинність, Великописарівської та 



Тростянецької районних державних адміністрацій належать до повноважень 
Охтирської районної державної адміністрації, як правонаступника.

СЛУХАЛИ: Тарасенко Ю.І., яка повідомила, що на виконання листа Сумської 
обласної державної адміністрації від 07.05.2021 № 01-19/5829 та в зв’язку з 
реорганізацією Охтирського району, виникла необхідність провести заходи з 
перегляду власного регуляторного акту Охтирської районної державної 
адміністрації та регуляторних актів районних державних адміністрацій, що 
припиняються, а саме:

розпорядження голови Охтирської районної державної адміністрації від 
04.0.2014 № 181-ОД «Про затвердження Умов проведення конкурсу з 
визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого 
органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
Охтирського району»;

розпорядження голови Великописарівської районної державної 
адміністрації від 22.12.2014 № 290-ОД «Про визначення на конкурсних 
засадах підприємства (організації) для здійснення функцій-робочого органу 
при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
Великописарівського району»;

розпорядження голови Великописарівської районної державної 
адміністрації від 08.02.2016 № 60-ОД «Про затвердження Регламенту Центру 
надання адміністративних послуг Великописарівської районної державної 
адміністрації»;

розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації 
від 16.09.2014 № 405-ОД «Про затвердження Положення та Регламенту 
Центру надання адміністративних послуг Тростянецької районної державної 
адміністрації».

СЛУХАЛИ: Шапошника В.М., який зазначив, що відповідно до вимог Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та листа Сумської обласної державної адміністрації від 07.05.2021 
№ 01-19/5829 на сьогоднішньому засіданні необхідно переглянути зазначені 
регуляторні акти та визнати їх такими, що:

1) відповідають вимогам діючого законодавства і залишитись в дії;
2) потребують приведення у відповідність із чинним законодавством 

шляхом внесення змін;
3) не відповідають вимогам чинного законодавства та потребують 

визнання такими, що втратили чинність.

СЛУХАЛИ: Кас’яненко В.А., яка довела до відому присутніх, що відповідно 
до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 
30.03.2021 № 191-ОД «Про організацію перевезень на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі територій 



Конотопського, Охтирського, Роменського, Сумського, Шосткинського 
районів» повноваження у галузі пасажирських перевезень передано 
Охтирській районній державній адміністрації.

Пропоную розпорядження голови Охтирської районної державної 
адміністрації від 04.0.2014 № 181-ОД «Про затвердження Умов проведення 
конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 
робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 
за межі Охтирського району» визнати таким, що відповідає вимогам діючого 
законодавства та залишити в дії.

У зв’язку з ліквідацією Великописарівської районної державної 
адміністрації пропоную розпорядження голови Великописарівської районної 
державної адміністрації від 22.12.2014 № 290-ОД «Про визначення на 
конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій 
робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 
за межі Великописарівського району» визнати таким, що не відповідає 
вимогам чинного законодавства та потребує визнання таким, що втратило 
чинність.

СЛУХАЛИ: Бублик 0.10., яка внесла пропозицію, якою регуляторні акти:
розпорядження голови Великописарівської районної державної 

адміністрації від 08.02.2016 № 60-ОД «Про затвердження Регламенту Центру 
надання адміністративних послуг Великописарівської районної державної 
адміністрації»;

розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації 
від 16.09.2014 № 405-ОД «Про затвердження Положення та Регламенту 
Центру надання адміністративних послуг Тростянецької районної державної 
адміністрації» 
визнати такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства та 
потребують визнання такими, що втратили чинність в зв’язку ліквідацією 
Великописарівської та Тростянецької районних державних адміністрацій.

ВИРІШИЛИ:
1. Регуляторний акт - розпорядження голови Охтирської районної 

державної адміністрації від 04.0.2014 № 181-ОД «Про затвердження Умов 
проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення 
функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів 
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 
виходять за межі Охтирського району» визнати таким, що відповідає вимогам 
діючого законодавства та залишити в дії, разом з тим, з метою актуалізації 
необхідно внести відповідні зміни.

2. Регуляторний акт - розпорядження голови Великописарівської 
районної державної адміністрації від 22.12.2014 № 290-ОД «Про визначення 
на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій 



робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 
за межі Великописарівського району» визнати таким, що не відповідає 
вимогам чинного законодавства та потребує визнання таким, що втратило 
чинність.

3. Регуляторний акт - розпорядження голови Великописарівської 
районної державної адміністрації від 08.02.2016 № 60-ОД «Про затвердження 
Регламенту Центру надання адміністративних послуг Великописарівської 
районної державної адміністрації» визнати таким, що не відповідає вимогам 
чинного законодавства та потребує визнання таким, що втратило чинність.

4. Регуляторний акт - розпорядження голови Тростянецької районної 
державної адміністрації від 16.09.2014 № 405-ОД «Про затвердження 
Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг 
Тростянецької районної державної адміністрації» визнати таким, що не 
відповідає вимогам чинного законодавства та потребує визнання таким, що 
втратило чинність.

5. Головному спеціалісту-юрисконсульту апарату Охтирської районної 
державної адміністрації Олені Бублик забезпечити юридичний супровід при 
подачі вказаних вище розпорядчих документів до Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) з метою 
проведення їх реєстрації.

Віктор ШАПОШНИК

Голова ради підприємців при 
Охтирській районній державні 
адміністрації

Протокол вела Юлія ТАРАСЕНКО


