
ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 
№ 

п/п 

Дата 

прийняття 

регуляторно-

го акта 

№ 

регуляторно-

го акта 

Назва регуляторного 

акта 

Розробник 

регуляторного 

акта 

Дата проведення 

відстеження 

результативності РА 

Короткий зміст РА (із 

зазначенням конкретного 

розміру, ціни/тарифу, 

місцевого податку та інше) 

Повторне Періодичне 

1 16.06.2015 р. 58 сесія 6 

скликання 

Про встановлення 

ставок земельного 

податку 

Відділ еконо-

мічного аналі-

зу та контро-

лю  

Червень 

2016 р. 

Червень 

2019 р. 

Червень 

2022 р. 

РА направлений на виконання 

норм чинного законодавства 

України 

2 19.05.2015 р. 57 сесія 6 

скликання 

Про затвердження 

Положення про 

конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної 

діяльності для 

проведення експертної 

грошової оцінки 

земельних ділянок 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня  

Квітень 

2016 р. 

Квітень 

2019 р. 

Квітень 

2022 р. 

Положення прийнято з метою 

оперативного вирішення питань 

щодо продажу земельних 

ділянок, що впливає на 

забезпечення та стимулювання 

ефективності використання 

земельного фонду, активізації 

підприємницької діяльності та 

наповнення місцевого бюджету, 

а також для удосконалення 

процедури залучення на 

конкурентних засадах суб’єктів 

оціночної діяльності в сфері 

оцінки земель та виконавців 

робіт із землеустрою, які от-

римали ліцензії на виконання 

землеоціночних та 

землевпорядних робіт 

3 25.06.2014 р. 47 сесія 6 

скликання 

Про затвердження По-

рядку присвоєння (змі-

ни) та реєстрації пош-

тових адрес об’єктів 

нерухомого майна, роз-

ташованих на території 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня  

Червень 

2015 р. 

Червень 

2018 р. 

Червень 

2021 р. 

 

Дія РА направлена на 

встановлення порядку 

присвоєння та зміни поштових 

адрес об’єктам нерухомого 

майна в м. Комсомольську, який 

встановлює на території міста 

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



міста Комсомольська 

Полтавської області 

єдиний функціональний 

механізм надання поштових 

адрес та закріплює основні 

принципи присвоєння адрес, їх 

зміни, основи ведення адресної 

бази 

4 25.06.2014 р. 47 сесія 6 

скликання 

Про внесення змін до 

Порядку пайової участі 

замовників у розвитку 

інженерно-транспорт-

ної та соціальної 

інфраструктури м. 

Комсомольська 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

ресурсів  

Червень 

2015 р. 

Червень 

2018 р. 

Червень 

2021 р. 

 

Дія РА направлена на 

забезпечення надходження 

коштів до міського бюджету для 

фінансування та розвитку 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста; 

удосконалення взаємовідносин 

органів місцевого 

самоврядування та замовників; 

зниження фінансового тиску на 

СГ у сфері містобудування 

5 19.11.2013 р. 38 сесія 

6 скликання 

Про затвердження Тим-

часового положення 

про самоврядний конт-

роль за використанням 

та охороною земель 

територіальної громади 

міста Комсомольська 

Юридичний 

відділ  

Грудень 

2014 р. 

Грудень 

2017 р. 

Грудень 

2020 р. 

 

Дія даного рішення спрямована 

на запобігання порушень 

земельного законодавства при 

використанні земель 

територіальної громади міста 

Комсомольська, своєчасного їх 

виявлення та усунення 

6 24.09.2013 р. 554 Про внесення змін та 

доповнень до Порядку 

проведення перевірок 

суб’єктів господарю-

вання сфери торгівлі і 

послуг уповнова-

женими посадовими 

особами виконкому 

Комсомольської 

міської ради 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку 

Вересень 

2014 р. 

Вересень 

2017 р. 

Вересень 

2020 р. 

Ціллю прийняття даного рішення 

є приведення норм Порядку 

проведення перевірок у суб’єктів 

господарювання сфери торгівлі і 

послуг до вимог діючого на 

даний час законодавства. Для 

суб’єктів господарювання 

проводиться впорядкування 

проведення перевірок та 

зменшення втручань в їх 

господарську діяльність  

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



7 22.01.2013 р. 29 сесія 

6 скликання 

Про затвердження По-

рядку звільнення зе-

мельних ділянок від 

незаконно встановле-

них тимчасових споруд 

для впровадження під-

приємницької діяльнос-

ті на території міста 

Комсомольська 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Червень 

2017 р. 

Червень 

2020 р. 

Дія РА направлена на 

впорядкування розміщення 

тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності та вирішення питань, 

пов’язаних із самовільним 

розміщенням тимчасових споруд 

на території міста 

Комсомольська 

8 18.12.2012 р. 27 сесія 

6 скликання 

Про затвердження 

Правил благоустрою 

міста Комсомольська 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня  

 Лютий 

2019 р. 

Лютий 

2022 р. 

Даний РА направлений на вста-

новлення законодавчо врегульо-

ваних прав та обов’язків 

учасників правовідносин у сфері 

благоустрою території міста, а 

також забезпечення діяльності 

підприємств різ-них форм 

власності та проживання 

мешканців в умовах, які відпо-

відають належним санітарно-

гігієнічним нормам та правилам 

9 03.07.2012 р. 22 сесія 

6 скликання 

Про врегулювання пи-

тання продажу, спожи-

вання пива, алкоголь-

них, слабоалкогольних 

напоїв, тютюнових ви-

робів на час прове-

дення масових заходів 

у місті Комсомольську 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку  

 Серпень 

2019 р. 

Серпень 

2022 р. 

РА досягає покращення громад-

ського порядку під час 

проведення масових заходів; 

формування в суспільстві 

здорового способу життя; 

зменшення вживання 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, тютюнових виробів на 

час проведення масових заходів; 

попередження виникнення 

небезпечних ситуацій і т.ін. 

10 20.03.2012 р. 19 сесія  

6 скликання 

Про пайову участь 

замовників у розвитку 

інженерно-транспорт-

ної та соціальної 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

ресурсів  

 Березень  

2018 р. 

Березень  

2021 р. 

Дія РА направлена на:  

- встановлення прозорого та 

чіткого врегульованого 

механізму визначення величини 

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



інфраструктури 

м.Комсомольська 

та сплати внесків на створення та 

розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста;  

- забезпечення надходження 

коштів до міського бюджету для 

фінансування створення та роз-

витку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста 

і т.ін. 

11 27.12.2011 р. 15 сесія 

6 скликання 

Про встановлення роз-

мірів ставок єдиного 

податку для фізичних 

осіб-підприємців, які 

здійснюють госпо-

дарську діяльність, по 

місту Комсомольську 

Відділ 

економічного 

аналізу та 

контролю  

 Лютий 

2019 р. 

Лютий 

2022 р. 

РА прийнятий з метою 

безмовного виконання норм 

чинного законодавства 

12 23.08.2011 р. 11 сесія  

6 скликання 

Про затвердження 

Правил торгівлі на 

ринках в м. 

Комсомольську 

Відділ захисту 

прав спожи-

вачів та роз-

витку спо-

живчого 

ринку  

 Липень-

серпень 

2017 р. 

Липень-

серпень 

2020 р. 

РА направлений на виконання 

вимог ЗУ «Про місцеве самовря-

дування в Україні» щодо вста-

новлення відповідно до законо-

давства Правил торгівлі на 

ринках на території м. 

Комсомольська 

13 23.08.2011 р. 11 сесія 

6 скликання 

Про затвердження 

Порядку переведення 

житлових приміщень у 

нежитлові під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень 

у житлові в місті 

Комсомольську 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Грудень 

2018 р. 

Грудень 

2021 р. 

Дія РА направлена на 

врегулювання та реалізацію 

правових відносин між органами 

місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання 

щодо вирішення питання 

переведення житлових 

приміщень у нежитлові під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень у 

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



житлові 

14 22.03.2011 р. 373 Про затвердження По-

рядку встановлення за 

погодженням з влас-

никами зручного для 

населення режиму ро-

боти об’єктів підпри-

ємств, установ та ор-

ганізацій сфери обслу-

говування (торгівлі, 

ресторанного господар-

ства, побутового обслу-

говування) незалежно 

від форм власності, 

розташованих на тери-

торії м. Комсомольська 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку  

 

 Травень 

2017 р. 

Травень 

2020 р. 

РА встановлюється за 

погодженням з власниками 

зручного для населення режиму 

роботи об’єктів підприємств, 

установ та організацій сфери 

обслуговування (торгівлі, 

ресторанного господарства, 

побутового обслуговування) 

незалежно від форм власності, 

розташованих на території м. 

Комсомольська 

15 22.12.2010 р. 3 сесія 

6 скликання 

Про посилення профі-

лактичного впливу і 

протидії проявам пияц-

тва та алкоголізму се-

ред населення м. Ком-

сомольська Полтав-

ської області 

Юридичний 

відділ  

 Травень 

2017 р. 

Травень 

2020 р. 

Дія РА направлена на посилення 

профілактичного впливу і 

протидії проявам пияцтва та 

алкоголізму серед населення 

міста, додаткового регулювання 

порядку торгівлі алкогольними 

напоями на території міста. РА 

спонукає до запровадження 

контролю зі сторони 

громадськості 

16 20.10.2010 р. 52 сесія 5 

скликання 

Про затвердження 

порядку розміщення 

вивісок на території 

міста Комсомольськ 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Грудень 

2018 р. 

Грудень 

2021 р. 

Дія РА направлена на створення 

сучасного правового поля при 

розміщенні вивісок, що буде 

відповідати потребам як 

суб’єктів господарювання так і 

територіальної громади міста 

шляхом прийняття  місцевого 

нормативно-правового акта, який 

врегулює процедуру роз-

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



міщення вивісок та запобігатиме 

самовільному використанню 

комунальної власності при їх 

встановленні; впровадження 

єдиної цілісної, впорядкованої, 

структурованої та прозорої 

системи в цій сфері. 

17 23.09.2010 р. 51 сесія 

5 скликання 

Про вдосконалення 

торгівлі на території 

міста Комсомольська у 

вечірній та нічний час 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку  

 Жовтень 

2017 р. 

Жовтень 

2020 р. 

Рішення направлене на 

впорядкування торгівлі на 

території міста у вечірній та 

нічний часи, для забезпечення 

дотримання суб’єктами 

господарювання законодавства 

щодо можливості вільного 

вибору продукції та отримання 

необхідної, доступної, 

достовірної та своєчасної 

інформації про товар, його кіль-

кість, якість, асортимент 

18 23.03.2010 р. 133 Про затвердження 

розрахунку вартості 

видачі технічних умов 

щодо підключення до 

інженерних мереж 

Відділ еконо-

мічного ана-

лізу та 

контролю  

 Квітень 

2018 р. 

Квітень 

2021 р. 

 

РА визначає єдиний, прозорий 

підхід при визначенні 

розрахунку розміру плати за 

видачу технічних умов щодо 

підключення до інженерних 

мереж 

19 27.01.2010 р. 44 сесія 

5 скликання 

Про затвердження По-

рядку організації 

проведення масових 

заходів в м. 

Комсомольську 

Юридичний 

відділ  

 Лютий 

2017 р. 

Лютий 

2020 р. 

Затвердження рішення 

посприяло налагодженню 

співпраці виконавчих органів 

міської ради з організаторами і 

учасниками масових заходів, 

внаслідок чого покращилась 

якість організації масових 

заходів, що проводяться, та 

збільшилась їх кількість, а також 

забезпечило контроль за дотри-
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манням нормативних вимог 

органі-заторами масових заходів 

під час їх проведення 

20 05.08.2009 р. 38 сесія 

5 скликання 

Про затвердження тим-

часового Положення 

про порядок продажу 

земельних ділянок ко-

мунальної власності 

або прав на них (орен-

ди, суперфіцію, емфі-

тевзису) на конкурент-

них засадах у формі 

аукціону на території 

м. Комсомольськ 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

ресурсів  

 Серпень 

2017 р. 

Серпень 

2020 р. 

Положення визначає випадки 

оголошення земельних торгів 

(аукціонів), відображає 

процедуру проведення 

земельних торгів (аукціонів), 

критерії визначення переможця, 

а також інші статті щодо 

проведення торгів (аукціонів) 

21 24.02.2009 р. 77 Про затвердження 

Порядку проведення 

перевірок суб’єктів 

господарювання сфери 

торгівлі і послуг 

Відділ захисту 

прав спожи-

вачів та роз-

витку спожив-

чого ринку  

 Квітень 

2019 р. 

Квітень 

2022 р. 

Прийняття даного РА досягає 

цілі виконання вимог ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» щодо контролю за 

належною організацією 

торгового обслуговування та 

надання послуг, а також 

забезпечення норм ЗУ «Про 

захист прав споживачів» шляхом 

проведення перевірок суб’єктів 

господарювання сфери торгівлі і 

послуг уповноваженими 

посадовими особами виконкому 

 

 

 

22 

10.12.2008 р. 31 сесія 

5 скликання 

Про внесення змін до 

рішень 15 сесії КМР 5 

скликання від 

23.08.2007 р. «Про зат-

вердження Методики 

розрахунку плати за 

оренду майна, яке пере-

буває у комунальній 

Відділ 

приватизації 

та обліку 

комунального 

майна 

 Серпень 

2019 р. 

Серпень 

2022 р. 

РА визначає механізм постійного 

приближення орендної плати до 

ринкового рівня, удосконалення 

порядку визначення розміру 

орендної плати за результатами 

конкурсів після проведення 

оцінки орендованого майна 
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власності територіаль-

ної громади м. Комсо-

мольська, та порядку її 

використання 

23 27.08.2008 р. 634 Про затвердження но-

вої редакції «Поло-

ження про перерахунки 

плати за комунальні 

послуги на період від-

сутності споживача та 

/або членів його сім’ї»  

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

 Червень 

2019 р. 

Червень 

2022 р. 

Прийняття акта направлено на 

створення єдиного системати-

зованого правотворчого акта, 

який би регулював відносини, 

що вини-кають у споживачів 

комунальних послуг у період 

його відсутності та/або членів 

його сім’ї 

24 23.08.2007 р. 15 сесія 

5 скликання 

Про затвердження Ме-

тодики розрахунку пла-

ти за оренду майна, яке 

перебуває у комуналь-

ній власності територі-

альної громади м. Ком-

сомольська, та порядку 

її використання 

Відділ 

приватизації 

та обліку 

комунального 

майна  

 Березень-

квітень 

2018 р. 

Березень-

квітень 

2021 р. 

Крім того, що РА приймався з 

метою приведення у 

відповідність до діючих 

нормативних атів, дія РА 

направлена на: підвищення 

надходжень від оренди 

комунального майна для 

відшкодування витрат на ут-

римання комунального майна; 

підвищення ефективності 

використання комунального 

майна та надійності його 

експлуатації; удосконалення 

диференціації ставок за видами 

діяльності та зонами роз-

міщення об’єктів; наближення 

ставок орендної плати до 

ринкового рівня і т.і. 

25 26.12.2006 р. 596 Про Правила 

розміщення зовнішньої 

реклами у місті 

Комсомольську 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Грудень 

2019р. 

Грудень 

2022 р. 

Дія РА направлена на:  

- забезпечення відкритості, 

доступності інформації про 

встановлення пріоритетів на 

місце розміщення реклами;  
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- спрощення процедур 

отримання, продовження, 

переоформлення дозволів; 

 - забезпечення ефективного 

використання ресурсів 

територіальної громади;  

- поповнення міського бюджету і 

т.і. 

26 20.06.2006 р. 239 Про затвердження По-

ложення про порядок 

проведення конкурсу 

на право укладення до-

говору оренди нерухо-

мого майна, яке пере-

буває у комунальній 

власності 

Відділ 

приватизації 

та обліку 

комунального 

майна 

 Липень 

2017 р. 

Липень 

2020 р. 

У Положення визначені випадки 

оголошення конкурсу, 

відображена процедура 

проведення конкурсу, критерії 

визначення переможця. А також 

визначає: види конкурсів, строки 

оголошення та проведення 

конкурсу; основні умови 

конкурсу. 

27 23.12.2004 р. 33 сесія 

4 скликання 

Про відшкодування 

втрат від недоотри-

мання коштів за 

використання земель у 

м. Комсомольську 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

контролю 

 Листопад 

2018 р. 

Листопад 

2021 р. 

З прийняттям РА додержуються 

принципи платності землі, за-

побігання ненадходження коштів 

до бюджету, їх збільшення та 

підвищення ефективності 

землекористування, а також 

збільшення об’ємів 

інвентаризації земель 

комунальної власності та 

оформлення правовста-

новлюючих документів на землю 

відповідно до чинного 

законодавства 

28 25.10.2011 р. 697 Про затвердження 

норм утворення 

побутових відходів в м. 

Комсомольську 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

 

 Квітень 

2019 р. 

Квітень 

2022 р. 

Даним РА забезпечується 

відповідність норм утворення 

твердих побутових відходів 

рівня розміру економічно 

обґрунтованих норм на їх 

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області



виробництво, відкритість та 

прозорість структури для 

населення, відповідність оплати 

наявності, кількості та якості 

послуг 

 

 

ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

відділом економічного аналізу та контролю департаменту економічного розвитку та ресурсів 

 
1 16.06.2015 р. 58 сесія 6 

скликання 

Про встановлення 

ставок земельного 

податку 

Відділ еконо-

мічного аналі-

зу та контро-

лю  

Червень 

2016 р. 

Червень 

2019 р. 

Червень 

2022 р. 

РА направлений на виконання 

норм чинного законодавства 

України 

2 27.12.2011 р. 15 сесія 

6 скликання 

Про встановлення роз-

мірів ставок єдиного 

податку для фізичних 

осіб-підприємців, які 

здійснюють госпо-

дарську діяльність, по 

місту Комсомольську 

Відділ 

економічного 

аналізу та 

контролю  

 Лютий 

2019 р. 

Лютий 

2022 р. 

РА прийнятий з метою 

безмовного виконання норм 

чинного законодавства 

3 23.03.2010 р. 133 Про затвердження 

розрахунку вартості 

видачі технічних умов 

щодо підключення до 

інженерних мереж 

Відділ еконо-

мічного ана-

лізу та 

контролю  

 Квітень 

2021 р. 

 

РА визначає єдиний, прозорий 

підхід при визначенні 

розрахунку розміру плати за 

видачу технічних умов щодо 

підключення до інженерних 

мереж 

4 23.12.2004 р. 33 сесія 

4 скликання 

Про відшкодування 

втрат від недоотри-

мання коштів за 

використання земель у 

м. Комсомольську 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

контролю 

 Листопад 

2018 р. 

Листопад 

2021 р. 

З прийняттям РА додержуються 

принципи платності землі, за-

побігання ненадходження коштів 

до бюджету, їх збільшення та 

підвищення ефективності 

землекористування, а також 
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збільшення об’ємів 

інвентаризації земель 

комунальної власності та 

оформлення правовста-

новлюючих документів на землю 

відповідно до чинного 

законодавства 

ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

управлінням архітектури і містобудування 

 
1 19.05.2015 р. 57 сесія 6 

скликання 

Про затвердження 

Положення про 

конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної 

діяльності для 

проведення експертної 

грошової оцінки 

земельних ділянок 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня  

Квітень 

2016 р. 

Квітень 

2019 р. 

Квітень 

2022 р. 

Положення прийнято з метою 

оперативного вирішення питань 

щодо продажу земельних 

ділянок, що впливає на 

забезпечення та стимулювання 

ефективності використання 

земельного фонду, активізації 

підприємницької діяльності та 

наповнення місцевого бюджету, 

а також для удосконалення 

процедури залучення на 

конкурентних засадах суб’єктів 

оціночної діяльності в сфері 

оцінки земель та виконавців 

робіт із землеустрою, які от-

римали ліцензії на виконання 

землеоціночних та 

землевпорядних робіт 

2 25.06.2014 р. 47 сесія 6 

скликання 

Про затвердження По-

рядку присвоєння (змі-

ни) та реєстрації пош-

тових адрес об’єктів 

нерухомого майна, роз-

ташованих на території 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня  

Червень 

2015 р. 

Червень 

2018 р. 

Червень 

2011 р. 

Дія РА направлена на 

встановлення порядку 

присвоєння та зміни поштових 

адрес об’єктам нерухомого 

майна в м. Комсомольську, який 

встановлює на території міста 
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міста Комсомольська 

Полтавської області 

єдиний функціональний 

механізм надання поштових 

адрес та закріплює основні 

принципи присвоєння адрес, їх 

зміни, основи ведення адресної 

бази 

3 22.01.2013 р. 29 сесія 

6 скликання 

Про затвердження По-

рядку звільнення зе-

мельних ділянок від 

незаконно встановле-

них тимчасових споруд 

для впровадження під-

приємницької діяльнос-

ті на території міста 

Комсомольська 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Червень 

2017 р. 

Червень 

2020 р. 

Дія РА направлена на 

впорядкування розміщення 

тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності та вирішення питань, 

пов’язаних із самовільним 

розміщенням тимчасових споруд 

на території міста 

Комсомольська 

4 18.12.2012 р. 27 сесія 

6 скликання 

Про затвердження 

Правил благоустрою 

міста Комсомольська 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня  

 Лютий 

2019 р. 

Лютий 

2022 р. 

Даний РА направлений на вста-

новлення законодавчо врегульо-

ваних прав та обов’язків 

учасників правовідносин у сфері 

благоустрою території міста, а 

також забезпечення діяльності 

підприємств різ-них форм 

власності та проживання 

мешканців в умовах, які відпо-

відають належним санітарно-

гігієнічним нормам та правилам 

5 23.08.2011 р. 11 сесія 

6 скликання 

Про затвердження 

Порядку переведення 

житлових приміщень у 

нежитлові під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень 

у житлові в місті 

Комсомольську 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Грудень 

2018 р. 

Грудень 

2021 р.  

Дія РА направлена на 

врегулювання та реалізацію 

правових відносин між органами 

місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання 

щодо вирішення питання 

переведення житлових 

приміщень у нежитлові під 

розміщення об’єктів 
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невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень у 

житлові 

6 20.10.2010 р. 52 сесія 5 

скликання 

Про затвердження 

порядку розміщення 

вивісок на території 

міста Комсомольськ 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Грудень 

2018 р. 

Грудень 

2021 р. 

Дія РА направлена на створення 

сучасного правового поля при 

розміщенні вивісок, що буде 

відповідати потребам як 

суб’єктів господарювання так і 

територіальної громади міста 

шляхом прийняття  місцевого 

нормативно-правового акта, який 

врегулює процедуру роз-

міщення вивісок та запобігатиме 

самовільному використанню 

комунальної власності при їх 

встановленні; впровадження 

єдиної цілісної, впорядкованої, 

структурованої та прозорої 

системи в цій сфері. 

7 26.12.2006 р. 596 Про Правила 

розміщення зовнішньої 

реклами у місті 

Комсомольську 

Управління 

архітектури і 

містобудуван-

ня 

 Грудень 

2019р. 

Грудень 

2022 р. 

Дія РА направлена на:  

- забезпечення відкритості, 

доступності інформації про 

встановлення пріоритетів на 

місце розміщення реклами;  

- спрощення процедур 

отримання, продовження, 

переоформлення дозволів; 

 - забезпечення ефективного 

використання ресурсів 

територіальної громади;  

- поповнення міського бюджету і 

т.і. 
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ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

департаментом економічного розвитку та ресурсів 

 
1 25.06.2014 р. 47 сесія 6 

скликання 

Про внесення змін до 

Порядку пайової участі 

замовників у розвитку 

інженерно-транспорт-

ної та соціальної 

інфраструктури м. 

Комсомольська 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

ресурсів  

Червень 

2015 р. 

Червень 

2018 р. 

Червень 

2021 р. 

Дія РА направлена на 

забезпечення надходження 

коштів до міського бюджету для 

фінансування та розвитку 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста; 

удосконалення взаємовідносин 

органів місцевого 

самоврядування та замовників; 

зниження фінансового тиску на 

СГ у сфері містобудування 

2 20.03.2012 р. 19 сесія  

6 скликання 

Про пайову участь 

замовників у розвитку 

інженерно-транспорт-

ної та соціальної 

інфраструктури 

м.Комсомольська 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

ресурсів  

 Березень  

2018 р. 

Березень 

2021 р. 

 

Дія РА направлена на:  

- встановлення прозорого та 

чіткого врегульованого 

механізму визначення величини 

та сплати внесків на створення та 

розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста;  

- забезпечення надходження 

коштів до міського бюджету для 

фінансування створення та роз-

витку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста 

і т.ін. 

3 05.08.2009 р. 38 сесія 

5 скликання 

Про затвердження тим-

часового Положення 

про порядок продажу 

земельних ділянок ко-

мунальної власності 

або прав на них (орен-

Департамент 

економічного 

розвитку та 

ресурсів  

 Серпень 

2017 р. 

Серпень 

2020 р. 

Положення визначає випадки 

оголошення земельних торгів 

(аукціонів), відображає 

процедуру проведення 

земельних торгів (аукціонів), 

критерії визначення переможця, 
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ди, суперфіцію, емфі-

тевзису) на конкурент-

них засадах у формі 

аукціону на території 

м. Комсомольськ 

а також інші статті щодо 

проведення торгів (аукціонів) 

 

 

ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

юридичним відділом 

 
1 19.11.2013 р. 38 сесія 

6 скликання 

Про затвердження Тим-

часового положення 

про самоврядний конт-

роль за використанням 

та охороною земель 

територіальної громади 

міста Комсомольська 

Юридичний 

відділ  

Грудень 

2014 р. 

Грудень 

2017 р. 

Грудень 

2020 р. 

 

Дія даного рішення спрямована 

на запобігання порушень 

земельного законодавства при 

використанні земель 

територіальної громади міста 

Комсомольська, своєчасного їх 

виявлення та усунення 

2 22.12.2010 р. 3 сесія 

6 скликання 

Про посилення профі-

лактичного впливу і 

протидії проявам пияц-

тва та алкоголізму се-

ред населення м. Ком-

сомольська Полтав-

ської області 

Юридичний 

відділ  

 Травень 

2017 р. 

Травень 

2020 р. 

Дія РА направлена на посилення 

профілактичного впливу і 

протидії проявам пияцтва та 

алкоголізму серед населення 

міста, додаткового регулювання 

порядку торгівлі алкогольними 

напоями на території міста. РА 

спонукає до запровадження 

контролю зі сторони 

громадськості 

3 27.01.2010 р. 44 сесія 

5 скликання 

Про затвердження По-

рядку організації 

проведення масових 

заходів в м. 

Комсомольську 

Юридичний 

відділ  

 Лютий 

2017 р. 

Лютий 

2020 р. 

Затвердження рішення 

посприяло налагодженню 

співпраці виконавчих органів 

міської ради з організаторами і 

учасниками масових заходів, 

внаслідок чого покращилась 
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якість організації масових 

заходів, що проводяться, та 

збільшилась їх кількість, а також 

забезпечило контроль за дотри-

манням нормативних вимог 

органі-заторами масових заходів 

під час їх проведення 

 

 

ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

відділом захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку 

 
1 24.09.2013 р. 554 Про внесення змін та 

доповнень до Порядку 

проведення перевірок 

суб’єктів господарю-

вання сфери торгівлі і 

послуг уповнова-

женими посадовими 

особами виконкому 

Комсомольської 

міської ради 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку 

Вересень 

2014 р. 

Вересень 

2017 р. 

Вересень 

2020 р. 

Ціллю прийняття даного рішення 

є приведення норм Порядку 

проведення перевірок у суб’єктів 

господарювання сфери торгівлі і 

послуг до вимог діючого на 

даний час законодавства. Для 

суб’єктів господарювання 

проводиться впорядкування 

проведення перевірок та 

зменшення втручань в їх 

господарську діяльність  

2 03.07.2012 р. 22 сесія 

6 скликання 

Про врегулювання пи-

тання продажу, спожи-

вання пива, алкоголь-

них, слабоалкогольних 

напоїв, тютюнових ви-

робів на час прове-

дення масових заходів 

у місті Комсомольську 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку  

 Серпень 

2019 р. 

Серпень 

2022 р. 

РА досягає покращення громад-

ського порядку під час 

проведення масових заходів; 

формування в суспільстві 

здорового способу життя; 

зменшення вживання 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, тютюнових виробів на 

час проведення масових заходів; 

попередження виникнення 
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небезпечних ситуацій і т.ін. 

3 23.08.2011 р. 11 сесія  

6 скликання 

Про затвердження 

Правил торгівлі на 

ринках в м. 

Комсомольську 

Відділ захисту 

прав спожи-

вачів та роз-

витку спо-

живчого 

ринку  

 Липень-

серпень 

2017 р. 

Липень-

серпень 

2020 р. 

РА направлений на виконання 

вимог ЗУ «Про місцеве самовря-

дування в Україні» щодо вста-

новлення відповідно до законо-

давства Правил торгівлі на 

ринках на території м. 

Комсомольська 

4 22.03.2011 р. 373 Про затвердження По-

рядку встановлення за 

погодженням з влас-

никами зручного для 

населення режиму ро-

боти об’єктів підпри-

ємств, установ та ор-

ганізацій сфери обслу-

говування (торгівлі, 

ресторанного господар-

ства, побутового обслу-

говування) незалежно 

від форм власності, 

розташованих на тери-

торії м. Комсомольська 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку  

 

 Травень 

2017 р. 

Травень 

2020 р. 

РА встановлюється за 

погодженням з власниками 

зручного для населення режиму 

роботи об’єктів підприємств, 

установ та організацій сфери 

обслуговування (торгівлі, 

ресторанного господарства, 

побутового обслуговування) 

незалежно від форм власності, 

розташованих на території м. 

Комсомольська 

5 23.09.2010 р. 51 сесія 

5 скликання 

Про вдосконалення 

торгівлі на території 

міста Комсомольська у 

вечірній та нічний час 

Відділ захисту 

прав 

споживачів та 

розвитку 

споживчого 

ринку  

 Жовтень 

2017 р. 

Жовтень 

2020 р. 

Рішення направлене на 

впорядкування торгівлі на 

території міста у вечірній та 

нічний часи, для забезпечення 

дотримання суб’єктами 

господарювання законодавства 

щодо можливості вільного 

вибору продукції та отримання 

необхідної, доступної, 

достовірної та своєчасної 

інформації про товар, його кіль-

кість, якість, асортимент 
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6 24.02.2009 р. 77 Про затвердження 

Порядку проведення 

перевірок суб’єктів 

господарювання сфери 

торгівлі і послуг 

Відділ захисту 

прав спожи-

вачів та роз-

витку спожив-

чого ринку  

 Квітень 

2019 р. 

Квітень 

2020 р. 

Прийняття даного РА досягає 

цілі виконання вимог ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» щодо контролю за 

належною організацією 

торгового обслуговування та 

надання послуг, а також 

забезпечення норм ЗУ «Про 

захист прав споживачів» шляхом 

проведення перевірок суб’єктів 

господарювання сфери торгівлі і 

послуг уповноваженими 

посадовими особами виконкому 

 

 

ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

відділом приватизаціє та обліку комунального майна 

 
 

 

 

1 

10.12.2008 р. 31 сесія 

5 скликання 

Про внесення змін до 

рішень 15 сесії КМР 5 

скликання від 

23.08.2007 р. «Про зат-

вердження Методики 

розрахунку плати за 

оренду майна, яке пере-

буває у комунальній 

власності територіаль-

ної громади м. Комсо-

мольська, та порядку її 

використання 

Відділ 

приватизації 

та обліку 

комунального 

майна 

 Серпень 

2019 р. 

Серпень 

2022 р. 

РА визначає механізм постійного 

приближення орендної плати до 

ринкового рівня, удосконалення 

порядку визначення розміру 

орендної плати за результатами 

конкурсів після проведення 

оцінки орендованого майна 

2 23.08.2007 р. 15 сесія 

5 скликання 

Про затвердження Ме-

тодики розрахунку пла-

ти за оренду майна, яке 

Відділ 

приватизації 

та обліку 

 Березень-

квітень 

2018 р. 

Крім того, що РА приймався з 

метою приведення у 

відповідність до діючих 
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перебуває у комуналь-

ній власності територі-

альної громади м. Ком-

сомольська, та порядку 

її використання 

комунального 

майна  

Березень-

квітень 

2021 р. 

нормативних атів, дія РА 

направлена на: підвищення 

надходжень від оренди 

комунального майна для 

відшкодування витрат на ут-

римання комунального майна; 

підвищення ефективності 

використання комунального 

майна та надійності його 

експлуатації; удосконалення 

диференціації ставок за видами 

діяльності та зонами роз-

міщення об’єктів; наближення 

ставок орендної плати до 

ринкового рівня і т.і. 

3 20.06.2006 р. 239 Про затвердження По-

ложення про порядок 

проведення конкурсу 

на право укладення до-

говору оренди нерухо-

мого майна, яке пере-

буває у комунальній 

власності 

Відділ 

приватизації 

та обліку 

комунального 

майна 

 Липень 

2017 р. 

Липень 

2020 р. 

У Положення визначені випадки 

оголошення конкурсу, 

відображена процедура 

проведення конкурсу, критерії 

визначення переможця. А також 

визначає: види конкурсів, строки 

оголошення та проведення 

конкурсу; основні умови 

конкурсу. 
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ПЛАН 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році 

департаментом житлово-комунального господарства 

 
1 27.08.2008 р. 634 Про затвердження но-

вої редакції «Поло-

ження про перерахунки 

плати за комунальні 

послуги на період від-

сутності споживача та 

/або членів його сім’ї»  

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

 Червень 

2019 р. 

Червень 

2022 р. 

 

Прийняття акта направлено на 

створення єдиного системати-

зованого правотворчого акта, 

який би регулював відносини, 

що вини-кають у споживачів 

комунальних послуг у період 

його відсутності та/або членів 

його сім’ї 

2 25.10.2011 р. 697 Про затвердження 

норм утворення 

побутових відходів в м. 

Комсомольську 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

 

 Квітень 

2019 р. 

Квітень 

2022 р. 

Даним РА забезпечується 

відповідність норм утворення 

твердих побутових відходів 

рівня розміру економічно 

обґрунтованих норм на їх 

виробництво, відкритість та 

прозорість структури для 

населення, відповідність оплати 

наявності, кількості та якості 

послуг 
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