ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за
додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхового фонду документації»
Зміст положення(норми)
Зміст відповідного
чинного акта законодавства
положення (норми) проекту
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття 361. Повноваження у сфері страхового
фонду документації.
До відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад належать такі делеговані
повноваження:

Відсутня

здійснення на відповідних територіях державного
контролю шляхом проведення інспекційних перевірок
за виконанням суб’єктами господарювання із низьким
ступенем ризику визначених критеріями, за якими
оцінюється
ступінь
ризику
від
провадження
господарської
діяльності
у
сфері
створення,
формування, ведення та використання страхового
фонду документації, вимог законодавства у сфері
страхового фонду документації України з обов’язковим
письмовим інформуванням центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері страхового фонду документації про результати
здійсненого контролю.
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Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Стаття 5. Склад і структура місцевих державних
Стаття 5. Склад і структура місцевих державних
адміністрацій
адміністрацій
Склад місцевих державних адміністрацій формують
Склад місцевих державних адміністрацій формують
голови місцевих державних адміністрацій.
голови місцевих державних адміністрацій.
У межах бюджетних асигнувань, виділених на
У межах бюджетних асигнувань, виділених на
утримання
відповідних
місцевих
державних утримання
відповідних
місцевих
державних
адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18 адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18
Закону України "Про засади державної регуляторної Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності", їх голови політики у сфері господарської діяльності" та статті 231
визначають структуру місцевих державних адміністрацій.
Закону України «Про страховий фонд документації
України», їх голови визначають структуру місцевих
державних адміністрацій.
Типове положення про структурні підрозділи
місцевої державної адміністрації та рекомендаційний
перелік
її структурних підрозділів затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 16. Здійснення
державного
контролю
Стаття 16. Здійснення
державного
контролю
місцевими державними адміністраціями
місцевими державними адміністраціями
Місцеві державні
адміністрації
в
межах,
Місцеві державні
адміністрації
в
межах,
визначених Конституцією
і
законами
України, визначених Конституцією
і
законами
України,
здійснюють
на
відповідних територіях державний здійснюють
на
відповідних територіях державний
контроль за:
контроль за:
…
16) станом захисних споруд цивільного захисту
16) станом захисних споруд цивільного захисту
(цивільної оборони).
(цивільної оборони;
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17) виконанням суб’єктами господарювання із
середнім ступенем ризику визначених критеріями, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської
діяльності
у
сфері
створення,
формування, ведення та використання страхового
фонду документації, вимог законодавства у сфері
страхового фонду документації України, шляхом
проведення інспекційних перевірок, із залученням, за
необхідності, фахівців центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
страхового фонду документації.
Закон України «Про страховий фонд документації України»
Стаття 23. Місцеві органи виконавчої влади, органи
Стаття 23. Місцеві органи виконавчої влади, органи
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування
самоврядування
Місцеві органи виконавчої влади, органи влади
Місцеві органи виконавчої влади, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місцевого Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування в межах своєї компетенції:
самоврядування в межах своєї компетенції:
…
…
забезпечують стійку систему управління щодо
забезпечують стійку систему управління щодо
формування, ведення та використання страхового фонду формування, ведення та використання страхового фонду
документації України.
документації України.
Органи влади Автономної Республіки Крим та
місцеві органи виконавчої влади здійснюють на
відповідних територіях державний контроль за
виконанням суб’єктами господарювання із середнім
ступенем ризику визначених критеріями, за якими
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оцінюється
ступінь
ризику
від
провадження
господарської
діяльності
у
сфері
створення,
формування, ведення та використання страхового
фонду документації, вимог законодавства у сфері
страхового фонду документації України, із залученням,
за необхідності, фахівців центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері страхового фонду документації.
Органи місцевого самоврядування здійснюють на
відповідних територіях державний контроль за
виконанням суб’єктами господарювання із низьким
ступенем ризику визначених критеріями, за якими
оцінюється
ступінь
ризику
від
провадження
господарської
діяльності
у
сфері
створення,
формування, ведення та використання страхового
фонду документації, вимог законодавства у сфері
страхового
фонду
документації
України
з
інформуванням центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері страхового
фонду документації про результати здійсненого
контролю.
Стаття 231. Організаційні засади здійснення
державного контролю органами влади Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
Органи влади Автономної Республіки Крим,
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
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Відсутня

Директор Департаменту
взаємодії з органами державної влади
«___» _____________ 2018 року

самоврядування з метою реалізації покладених на них
цим Законом повноважень у здійсненні на відповідних
територіях державного контролю за виконанням
суб’єктами господарювання вимог законодавства у
сфері створення та забезпечення функціонування
страхового фонду документації України створюють у
своєму складі в межах граничної чисельності
відповідні структурні підрозділи з питань реалізації
державної політики у сфері страхового фонду
документації
або
покладають
реалізацію
цих
повноважень на один
з існуючих структурних
підрозділів чи окремих посадових осіб.

І. С. Лозінський

