
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови Харківської облдержадміністрації  

«Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації  

від 20 лютого 2017 року № 60» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект розпорядження голови Харківської облдержадміністрації «Про 

визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 20 лютого 2017 року № 60» розроблено з 

метою упорядкування нормативно – правових актів Харківської обласної 

державної адміністрації, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» (із змінами). 

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 

20 лютого 2017 року № 60 «Про запровадження пілотного проекту щодо 

тимчасового обмеження регулювання ціноутворення на товари і послуги у 

сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів» було прийнято на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року 

№ 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження 

застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. 

№1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. 

№ 1222».  

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 р. № 394 «Про 

внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності 01.07.2017 року, 

визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України 

від 22 вересня 2016 року № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо 

тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 1996 р. №1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2007 р. № 1222» та скасовано державне регулювання цін на продукти 

харчування (за винятком продукції громадського харчування, що реалізується в 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах).  

Враховуючи вищевикладене, продовження, в подальшому, пілотного 

проекту щодо тимчасового обмеження регулювання ціноутворення на товари і 

послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів на території 

Харківської області є недоцільним та суперечить нормам діючого 

законодавства. 
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2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття даного розпорядження є приведення нормативно-

правових актів обласної державної адміністрації у відповідність до вимог 

чинного законодавства України. 

 

3. Правові аспекти 

Правовим підґрунтям розроблення проекту розпорядження є такі 

нормативно-правові акти: 

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами); 

- постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 р. № 394 «Про 

внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 

«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно - 

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами). 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація даного розпорядження не потребує додаткових матеріальних 

та інших витрат. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Відповідно до пункту 9 розділу ІІІ Порядку подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у 

Харківській області, районних, міськрайонних управлінь юстиції Харківської 

області та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом 

Головного управління юстиції у Харківській області від 23.10.2007 № 346/2 (у 

редакції наказу Головного управління юстиції у Харківській області від 26 

вересня 2013 року №752/3), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 

Харківській області 27 вересня 2013 року за №17/1434, дане розпорядження 

підлягає погодженню з відповідними органами, враховуючи при цьому 

правонаступництво ліквідованих або реорганізованих органів, а також 

відповідні зміни в законодавстві, пов’язані з необхідністю такого узгодження. 

 

6. Регіональний аспект 

Дане розпорядження голови Харківської облдержадміністрації не 

стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць області. 

 

7. Громадське обговорення 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з 

метою одержання зауважень і пропозицій протягом 20 днів з дня 

оприлюднення, проект розпорядження оприлюднюється шляхом розміщення 

на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації в мережі Інтернет 

(http://kharkivoda.gov.ua).  
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8. Прогноз результатів 

Виданням даного розпорядження буде здійснено впорядкування 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації та приведено їх у 

відповідність до вимог чинного законодавства України. 

 

 

Заступник директора Департаменту 

економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної 

адміністрації – начальник управління 

аналітики, прогнозування та зведення 

інформації І.В. Коновалова 

 

  

 

 

 

І.В. Коновалова 

 


