
 

ПЛАН  

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад  

Миколаївської області  на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Вид  Назва проєкту 

регуляторного акту 

Обґрунтування необхідності 

прийняття  

Строки 

підготовки  

Підрозділ 

відповідальний за 

розробку  

Примітка 

(спосіб оприлюднення, 

тощо)  

       
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

м. Миколаїв 

1 Рішення  

Миколаївської 

міської ради 

Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів на території  

міста Миколаєва 

Систематизація діючих рішень та 

приведення їх у відповідність до 

вимог Податкового кодексу 

України та інших нормативно-

правових актів у сфері місцевого 

оподаткування 

І півріччя 

2020 року 

Департамент фінансів 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua  

2 Рішення 

виконкому 

Миколаївської 

міської ради 

Про внесення змін та 

доповнень до рішення 

виконкому міської 

ради від 04.10.2011   

№ 1015 «Про 

затвердження Правил 

зовнішньої реклами в 

м. Миколаєві» 

Врегулювання відносин між 

виконавчим органом та 

суб’єктами господарювання, 

впорядкування об’єктів 

зовнішньої реклами в місті 

Протягом 

року 

Департамент 

архітектури  та 

містобудування  

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

3 Рішення 

виконкому 

Миколаївської 

міської ради 

Про скасування 

рішення виконавчого 

комітету 

Миколаївської міської 

ради від 11.06.2012 

№ 581 «Про 

затвердження Умов 

проведення конкурсів 

з перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних 

маршрутах загального 

користування, 
замовником 

перевезень на яких є 

Приведення у відповідність до 

норм діючого законодавства 

Протягом 

року 

Управління 

транспортного 

комплексу, зв’язку та 

телекомунікацій 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/


виконком 

Миколаївської міської 

ради, на 2012-2017 

роки та проведення 

таких конкурсів» 

4 Рішення 

виконкому 

Миколаївської 

міської ради 

Про скасування 

рішення виконавчого 

комітету 

Миколаївської міської 

ради від 27.06.2014 

№ 572 «Про 

затвердження Умов 

проведення конкурсів 

з перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних 

маршрутах загального 

користування, 

замовником 

перевезень на яких є 

виконком 

Миколаївської міської 

ради, на 2014-2019 

роки та проведення 

таких конкурсів» 

Приведення у відповідність до 

норм діючого законодавства 

Протягом 

року 

Управління 

транспортного 

комплексу, зв’язку та 

телекомунікацій 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

5 Рішення 

виконкому 

Миколаївської 

міської ради 

Про скасування 

рішення виконавчого 

комітету 

Миколаївської міської 

ради від 28.05.2015 

№ 437 «Про 

затвердження Умов 

проведення конкурсів 

з перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних 

маршрутах загального 

користування, 

замовником 

Приведення у відповідність до 

норм діючого законодавства 

Протягом 

року 

Управління 

транспортного 

комплексу, зв’язку та 

телекомунікацій 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/


перевезень на яких є 

виконком 

Миколаївської міської 

ради та проведення 

таких конкурсів» 

6 Рішення  

Миколаївської 

міської ради 

Про визначення 

мінімальної вартості 

місячної оренди 

одного квадратного 

метра загальної площі 

нерухомого майна 

фізичних осіб на 

території міста 

Миколаєва 

Забезпечення виконання 

повноважень, визначених ст.170 

Податкового кодексу України 

І півріччя 

2020 року 

Департамент фінансів 

Миколаївської міської 

ради  

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

7 Рішення  

Миколаївської 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про 

оренду майна 

територіальної 

громади м. Миколаєва 

Удосконалення порядку надання 

в оренду майна, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади міста, та 

підвищення ефективності його 

використання 

І півріччя 

2020 року 

Управління 

комунального майна 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

8 Рішення  

Миколаївської 

міської ради 

Про внесення змін та 

доповнень до рішення 

Миколаївської міської 

ради від 25.08.2011 

№ 8/22 «Про 

затвердження 

Порядку пайової 

участі замовників у 

розвитку інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

міста Миколаєва» 

Приведення Порядку пайової 

участі замовників у розвитку 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста 

Миколаєва до вимог чинного 

законодавства у зв’язку зі 

змінами, внесеними до деяких 

законодавчих актів України, 

структури виконавчих органів 

Миколаївської міської ради, 

відповідно до плану громадської 

ради з питань нерухомості 

м. Миколаєва, покращання 

інвестиційного клімату на 

території міста та для 

удосконалення процедури 

пайової участі 

Протягом 

року 

Департамент   

архітектури  та 

містобудування  

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

9 Рішення  

Миколаївської 

Про затвердження 

Положення про 

Забезпечення реалізації 

повноважень Миколаївської 

Протягом 

року 

Управління земельних 

ресурсів  

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/


міської ради самоврядний контроль 

за використанням та 

охороною земель 

територіальної 

громади м. Миколаєва 

міської ради у сфері охорони та 

раціонального використання 

земель територіальної громади 

Миколаївської міської 

ради 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

10 Рішення  

Миколаївської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку демонтажу 

незаконно 

встановлених 

стаціонарних 

тимчасових споруд та 

пересувних об’єктів 

для здійснення 

підприємницької 

діяльності на 

території м. 

Миколаєва 

Забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства, Правил 

благоустрою та інших місцевих 

нормативних актів в частині 

розміщення стаціонарних 

тимчасових споруд та пересувних 

тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької 

діяльності, а також інших 

пересувних об’єктів роздрібної 

торгівлі та надання послуг 

Протягом 

року 

Департамент 

економічного розвитку 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

11 Рішення 

Миколаївської 

міської ради 

Про внесення змін та 

доповнень до рішення 

Миколаївської міської 

ради від 19.04.2007 

№ 12/21 «Про 

затвердження Правил 

благоустрою, 

санітарного 

утримання територій, 

забезпечення чистоти 

і порядку в 

м. Миколаєві» 

Приведення Правил благоустрою, 

санітарного утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку в 

м. Миколаєві до вимог чинного 

законодавства у зв’язку із 

змінами, внесеними до деяких 

законодавчих актів України, 

структури виконавчих органів 

Миколаївської міської ради та 

для подальшого покращання 

санітарного стану і благоустрою 

міста та відповідно до ст.ст. 10, 

34 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» 

Протягом 

року 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Миколаївської міської 

ради  

 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

12 Рішення 

Миколаївської 

міської ради 

Про внесення змін та 

доповнень до рішення 

Миколаївської міської 

ради від 03.09.2009 

№ 36/8 «Про 

затвердження Правил 

утримання домашніх 

собак та котів в 

Виконання пп. 1.7 Правил 

утримання домашніх собак та 

котів в м. Миколаєві, 

затверджених рішенням 

Миколаївської міської ради 

від 03.09.2009 № 36/8, внесення 

змін до Правил здійснюється 

органами місцевого 

Протягом 

року 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/


м. Миколаєві» самоврядування у встановленому 

законодавством порядку один раз 

на три роки  

м. Вознесенськ - не планує 

м. Очаків 
13 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Очаківської 

міської ради 

Про внесення змін та 

доповнень до рішення 

від 06.07.2018 №27  

«Про встановлення 

ставок та  пільг із 

сплати податку на  

нерухоме майно" в 

місті Очаків» 

Забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства та 

наповнення бюджету міста 

Березень-

квітень 

2020 року 

Фінансове управління 

Очаківської міської 

ради 

КП «Редакція міської 

газети «Очаків», 

"Чорноморська зірка", 

офіційний вебсайт 

Очаківської міської 

ради 

14 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Очаківської 

міської ради 

Про внесення  змін  та  

доповнень  до 

рішення  Очаківської  

міської  ради  від 

07.07.2017 № 30           

« Про  затвердження  

ставок  єдиного  

податку  в місті  

Очаків» 

Забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства та 

наповнення бюджету міста 

Березень-

квітень 

2020 року 

Фінансове управління 

Очаківської міської 

ради 

КП «Редакція міської 

газети «Очаків», 

"Чорноморська зірка", 

офіційний вебсайт 

Очаківської міської 

ради 

15 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Очаківської 

міської ради 

Про затвердження   

положення  про  

Порядок  проведення  

конкурсу  з  

визначення  

виконавця  послуг  із  

вивезення   побутових  

відходів  та  території  

міста  Очаків. 

Забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства 

Квітень-

червень    

2020 року 

Управління ЖКГ 

Очаківської міської 

ради 

КП «Редакція міської 

газети «Очаків», 

"Чорноморська зірка", 

офіційний вебсайт 

Очаківської міської 

ради 

16 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Очаківської 

міської ради 

Про  внесення змін до 

рішення  міської ради  

від  07 .06.2019   № 3  

« Про затвердження  

Порядку щодо пайової 

участі (внеску) в 

утриманні  об’єктів  

благоустрою м.Очаків  

Забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства 

Січень-

березень 

2020 року 

Відділ архітектури, 

містобудування та 

відділ регулювання 

земельних відносин 

управління ЖКГ 

Очаківської міської 

ради 

КП «Редакція міської 

газети «Очаків», 

"Чорноморська зірка", 

офіційний вебсайт 

Очаківської міської 

ради 



при розміщенні   

тимчасових споруд  

соціально-

культурного, 

торгівельного  та  

іншого призначення»    

17 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Очаківської 

міської ради 

Про внесення змін та  

доповнень до рішення 

Очаківської міської 

ради  від 19.02.2016  

№ 27                      

«Про затвердження  

Порядку  переведення  

жилих будинків  і  

приміщень  у нежилі  

та переведення  

нежилих будинків  у  

жилі в м.Очаків»  

Забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства 

Квітень-

червень    

2020 року 

Відділ архітектури, 

містобудування та 

відділ регулювання 

земельних відносин 

управління ЖКГ 

Очаківської міської 

ради 

КП «Редакція міської 

газети «Очаків», 

"Чорноморська зірка", 

офіційний вебсайт 

Очаківської міської 

ради 

 м. Первомайськ 

18 Рішення  

виконавчого 

комітету міської 

ради від  

08.11.2019 року 

№ 496 

 

Про затвердження 

Порядку 

фінансування на 

надання пільг та 

компенсацій на 2021 – 

2025 роки з міського 

бюджету 

Забезпечення соціального захисту 

пільгових категорій населення 

міста за рахунок фінансування на 

надання пільг та компенсацій з 

міського бюджету 

 

ІІІ – ІV 

квартал 

2020 року 

Управління 

соціального захисту 

населення міської ради 

В  друкованих засобах 

масової інформації та 

на офіційному сайті 

м.Первомайськ 

19 Рішення  

виконавчого 

комітету міської 

ради від  

08.11.2019 року 

№ 496 

 

Про встановлення цін 

за надання платних 

послуг архівним 

відділом апарату 

виконавчого комітету 

Первомайської 

міської ради 

Створення належних умов для 

покращення якості робіт з 

науково-технічного опрацювання 

документів підприємств, установ, 

організацій міста, забезпечення 

надійного зберігання та 

схоронності архівних документів  

відповідно до вимог чинного 

законодавства  

І – ІV 

квартал 

2020 року 

Архівний відділ 

апарату виконавчого 

комітету міської ради 

В  друкованих засобах 

масової інформації та 

на офіційному сайті 

м.Первомайськ 

20 Рішення  міської 

ради від  

28.11.2019 року 

№ 12 

Про затвердження 

правил торгівлі на 

ринках 

м.Первомайська 

Упорядкування роботи ринків 

усіх форм власності 

І – ІV 

квартал 

2020 року 

Управління економіки 

міської ради 

В  друкованих засобах 

масової інформації та 

на офіційному сайті  



21 Рішення   міської 

ради від  

28.11.2019 року 

№ 12 

Про встановлення 

ставок орендної плати 

за землю в 

м.Первомайськ 

Затвердження відповідно до 

вимог діючого законодавства 

України розміру орендної плати 

за використання земельних 

ділянок 

І – ІІ квартал 

2020 року 

Відділ комунальної 

власності і земельних 

відносин управління 

містобудування, 

архітектури, 

комунальної власності 

та земельних питань 

міської ради 

В  друкованих засобах 

масової інформації та 

на офіційному сайті  

м.Первомайськ 

м. Южноукраїнськ 

22 Рішення   

Южноукраїнської 

міської ради від  

Проєкт рішення 

Южноукраїнської 

міської ради «Про 

внесення змін до 

Порядку залучення 

коштів пайової участі 

замовників у розвиток 

інфраструктури міста 

Южноукраїнська, 

затвердженого 

рішенням 

Южноукраїнської 

міської ради від 

31.07.2012 №657» 

 

Приведення Порядку залучення 

коштів пайової участі замовників 

у розвиток інфраструктури міста 

Южноукраїнська, затвердженого 

рішенням Южноукраїнської 

міської ради від 31.07.2012 №657, 

до діючого законодавства 

України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні» від 

20.09.2019 №132-IX. 

І півріччя 

2020 року 

 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

розвитку 

інфраструктури 

Южноукраїнської 

міської ради 

 

Вебсайт 

Южноукраїнської 

міської ради  

 

23 Рішення   

Южноукраїнської 

міської ради від 

Проект рішення 

Южноукраїнської 

міської  

ради «Про 

встановлення ставок 

місцевих  

податків і зборів та 

затвердження 

Положень про місцеві 

податки і збори 

на 2020 рік» 

Впорядкування ставок місцевих 

податків і зборів, 

затвердження Положень про 

місцеві податки і збори на 2020 

рік 

 

І півріччя 

2020 року 

 

Управління 

економічного розвитку 

Южноукраїнської  

міської ради 

 

Вебсайт 

Южноукраїнської 

міської ради  

 

24 Рішення  

виконавчого 

комітету 

Южноукраїнської 

Проєкт рішення 

виконавчого комітету 

Южноураїнської 

міської ради «Про 

Усунення порушень щодо 

розміщення зовнішньої реклами в 

місті, забезпечення захисту прав 

громадян та суб’єктів 

І півріччя 

2020 року 

 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

розвитку 

Вебсайт 

Южноукраїнської 

міської ради  

 



міської ради внесення змін до 

Порядку розміщення 

об’єктів зовнішньої 

реклами на території 

міста 

Южноукраїнська, 

затвердженого 

рішенням 

виконавчого комітету 

Южноукраїнської 

міської ради від 

25.05.2016 №128» 

підприємницької діяльності у 

сфері зовнішньої реклами, 

припинення дій, які містять 

ознаки порушення законодавства 

про захист економічної 

конкуренції. 

інфраструктури 

Южноукраїнської 

міської ради 

 

25 Рішення  

виконавчого 

комітету 

Южноукраїнської 

міської ради 

Проєкт рішення 

виконавчого комітету 

Южноукраїнської 

міської ради «Про 

втрату чинності 

рішення виконавчого 

комітету 

Южноукраїнської 

міської ради від 

16.10.2013 №312  

«Про встановлення 

розміру орендної 

плати за торгові площі 

на ринку з продажу 

продовольчих та 

непродовольчих 

товарів комунального 

підприємства «Критий 

ринок 

м.Южноукраїнська», 

розташованого за 

адресою: вул. Дружби                   

Народів, 19 б» 

У зв’язку з передачею у 

користування, за результатами 

інвестиційного конкурсу, 

інвестору ТОВ «Гранд Інвест 

Сервіс» об’єкту «Критий ринок», 

рішення виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради 

від 16.10.2013 №312 «Про 

встановлення розміру орендної 

плати за торгові площі на ринку з 

продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів 

комунального підприємства 

«Критий ринок 

м.Южноукраїнська», 

розташованого за адресою: вул. 

Дружби Народів, 19 б» 

І квартал  

2020 року 

Управління 

економічного розвитку 

Южноукраїнської 

міської ради  

 

Вебсайт 

Южноукраїнської 

міської ради  

 

Арбузинський район - не планує 

Баштанський  район 
26 Розпорядження 

голови 

«Про організацію 

перевезення  

Організація    та забезпечення  

проведення  конкурсів  на 

ІІ квартал 

2020 року 
Управління 

містобудування, 

Вебсайт 

Баштанської 



Баштанської 

райдержадміністр

ації 

пасажирів  на 

приміських  

автобусних  

маршрутах  

загального 

користування , які    

не виходять  за  межі  

території  

Баштанського  району  

Миколаївської    

області» 

автобусних  маршрутах  

загального  користування, які   

не виходять  за  межі  території   

 

архітектури та 

розвитку 

інфраструктури 

райдержадміністрації    

 

Березанський район – не планує_ 

Березнегуватський район-не планує 

Братський район-не планує 

Веселинівський район  - не планує 

Вітовський район – не планує 

Вознесенський район – не планує 

Врадіївський район -  не планує 

Доманівський район - не планує 

Єланецький район – не планує 

Казанківський район - не планує 

Кривоозерський район - не планує 

Миколаївський район - не планує 

Новобузький район 
27 Розпорядження 

голови 

Новобузької 

райдержадміністр

ації 

Про  внесення  змін  

до  розпорядження 

голови  

райдержадміністрації  

від 11.05.2011            

№ 248-р «Про  

запровадження 

талонної  системи  

обліку при наданні  

пільг  на проїзд 

окремим  категоріям  

громадян міським  

автомобільним  

Удосконалення порядку 

компенсації пасажирським  

перевізникам  збитків  від 

перевезень  пільгових категорій  

громадян та  здійснення  

контролю  за  цільовим  та  

ефективним  використанням  

бюджетних  коштів, 

передбачених  на компенсацію  

пільгового проїзду  окремих 

категорій громадян 

Протягом 

2020 року 

Управління   

соціального захисту 

населення Новобузької 

райдержадміністрації 

Вебсайт 

Новобузької 

райдержадміністрації    

 



транспортом  в 

Новобузькому районі» 

28 Розпорядження 

голови 

Новобузької 

райдержадміністр

ації 

Про  внесення  змін  

до  розпорядження 

голови  

райдержадміністрації  

від 23.11.2015            

№ 349-р «Про 

організацію 

перевезення  

пасажирів  на 

приміських  

автобусних  

маршрутах  

загального 

користування , які    

не виходять  за  межі  

території  

Новобузького району  

Миколаївської    

області» 

Організація    та забезпечення  

проведення  конкурсів  на 

автобусних  маршрутах  

загального  користування, які   

не виходять  за  межі  території  

Новобузького району 

  

Протягом 

2020 року 

Сектор   з  питань  

надзвичайних  ситуацій 

та розвитку 

інфраструктури 

Новобузької 

райдержадміністрації 

Вебсайт 

Новобузької 

райдержадміністрації  

 

Новоодеський район – не планує 

Очаківський район – не планує 

Первомайський район – не планує 

Снігурівський район  – не планує 
 


