
 

 

Реєстр діючих регуляторних актів райдержадміністрацій та 

міських (міст обласного значення) рад області станом на 01.10.2017 року 

 

№ 

п/п 
Розробник регуляторного акту 

Назва регуляторного акта, щодо якого проводився перегляд на відповідність 

принципам 

державної регуляторної політики 

 

   1 2 3 

1.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» 

2.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/7 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» 

3.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради  

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2011 № 12/5 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» 

4.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 № 19/7 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та 

доповненнями 

5.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/2 «Про внесення 

доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» 

6.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 18.06.2015 № 48/9 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та 

доповненнями 

7.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 10.03.2011 № 4/11 «Про затвердження 

Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Миколаєві» 

8.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  20.10.2011 № 10/4 «Про внесення змін до 

Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Миколаєві», 

затвердженого рішенням міської ради від 10.03.2011 № 4/11 



9.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  19.04.2007 № 12/21 «Про затвердження 

Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і 

порядку в м. Миколаєві» 

10.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради  

Рішення Миколаївської міської ради від  16.05.2013 № 28/10 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 19.04.2007 № 12/21» 

11.  Архівний відділ Миколаївської міської 

ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  21.04.2011 № 5/21 «Про затвердження 

Порядку надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської 

ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, та Цін на роботи (послуги), 

що виконуються архівними установами Миколаївської міської ради на договірних 

засадах» 

12.  Управління з розвитку споживчого ринку 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  07.07.2011 № 7/15 «Про затвердження 

правил торгівлі на ринках м. Миколаєва» 

13.  Управління з розвитку споживчого ринку 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 25.08.2011 № 8/5 «Про внесення 

доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/15 «Про 

затвердження правил торгівлі на ринках м. Миколаєва»  

14.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/11 «Про інженерно-

геодезичне забезпечення території м. Миколаєва» 

15.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/14 «Про затвердження 

Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові для розміщення об’єктів 

торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, офісів у  

м. Миколаєві» 

16.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2012 № 23/27 «Про внесення змін до 

рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2012 № 5/14 «Про затвердження 

Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові для розміщення об’єктів 

торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, офісів у  

м. Миколаєві» 

17.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 17.10.2003 № 15/41 «Про затвердження 

Правил використання та забудови території м. Миколаєва» 

18.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/13 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 17.10.2003 №15/41 «Про 

затвердження Правил використання та забудови території м. Миколаєва» 

19.  Управління з розвитку споживчого ринку 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/13 «Про організацію 

розміщення та роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території  

м. Миколаєва» 



20.  Управління з розвитку споживчого ринку 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 25.08.2011 № 8/6 «Про затвердження 

Правил розміщення та організації роботи закладів, які надають послуги з 

компютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Internet на території м. 

Миколаєва» 

21.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради  

Рішення Миколаївської міської ради від 25.08.2011 № 8/22 «Про затвердження 

Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Миколаєва» 

22.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 14.02.2013 № 25/22 «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 м. Миколаєва» 

23.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 24.07.2014 № 42/22 «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 м. Миколаєва» 

24.  Управління з використання та розвитку 

комунальної власності Миколаївської 

міської ради  

Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2011 № 10/15 «Про затвердження 

Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Миколаєва» 

25.  Управління з використання та розвитку 

комунальної власності Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 № 19/22 «Про внесення змін та 

доповнень до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Миколаєва», затвердженого рішенням міської ради 

від 20.10.2011 № 10/15 

26.  Управління з використання та розвитку 

комунальної власності Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 14.02.2013 № 25/29 «Про внесення змін до 

Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Миколаєва», затвердженого рішенням міської ради 

від 20.10.2011 № 10/15 

27.  Управління з використання та розвитку 

комунальної власності Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 17.10.2013 № 33/20 «Про внесення змін та 

доповнень до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Миколаєва», затвердженого рішенням міської ради 

від 20.10.2011 № 10/15 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 

14.02.2013 № 25/29) 

28.  Управління з використання та розвитку 

комунальної власності Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 25.04.2014 № 39/33 «Про внесення змін до 

Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Миколаєва», затвердженого рішенням міської ради 



від 20.10.2011 № 10/15 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 

14.02.2013 № 25/29 та 17.10.2013 № 33/20) 

29.  Управління з використання та розвитку 

комунальної власності Миколаївської 

міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 24.07.2014 № 42/18 «Про внесення змін до 

Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Миколаєва», затвердженого рішенням міської ради 

від 20.10.2011 № 10/15 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 

14.02.2013 № 25/29, 17.10.2013 № 33/20 та 25.04.2014 № 39/33) 

30.  Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради. 

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2011 № 12/6 «Про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди квадратного метра загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб на території міста Миколаєва» 

31.  Управління земельних ресурсів 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 27.01.2011 № 3/40 «Про затвердження 

нормативної грошової оцінки земель міста Миколаєва» 

32.  Управління земельних ресурсів 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 01.03.2012 № 15/24 «Про приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства рішень міської ради стосовно 

нормативної грошової оцінки земель м. Миколаєва» 

33.  Управління з розвитку споживчого ринку 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 26.01.2012 № 14/15 «Про затвердження 

Правил паркування транспортних засобів на території м. Миколаєва» 

34.  Управління з розвитку споживчого ринку 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 26.01.2012 № 14/14 «Про затвердження 

Порядку організації та проведення конкурсу з визначення суб’єктів 

господарювання – операторів паркування на території м. Миколаєва» 

35.  Центр надання адміністративних послуг 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від 26.01.2012 № 14/16 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Миколаєва» 

36.  Центр надання адміністративних послуг 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  14.02.2013 № 25/19 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 26.01.2012 № 14/16 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м. Миколаєва» 

37.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  03.03.2009 № 36/8  «Про затвердження 

Правил утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві» 

38.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради  

Рішення Миколаївської міської ради від  01.03.2012 № 15/15 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 03.09.2009 № 36/8 «Про затвердження 

Правил утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві» 

39.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  31.05.2012 № 17/8 «Про затвердження 

Положення про порядок поховання та похоронну справу, а також порядок надання 



КП Миколаївської міської ради 

«Миколаївська ритуальна служба» 

ритуальних послуг на території міста Миколаєва» 

40.  Центр надання адміністративних послуг 

Миколаївської міської ради 

Рішення Миколаївської міської ради від  14.02.2013 № 25/20 «Про затвердження 

Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м. Миколаєва» 

41.  Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2013 № 77 

«Про затвердження Порядку застосування положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» на території м. Миколаєва 

та Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Миколаєві» 

42.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради  

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від  04.10.2011 № 1015  

«Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами» 

43.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від  19.04.2012 № 464 

«Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві» 

44.  Управління транспортного комплексу, 

зв’язку та телекомунікацій Миколаївської 

міської ради 

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 виконком Миколаївської міської ради, на 2012 – 2017 роки та проведення 

таких конкурсів» 

45.  Управління транспортного комплексу, 

зв’язку та телекомунікацій Миколаївської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від  27.07.2012 № 780 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради 

від 11.06.2012 № 581» 

46.  Управління транспортного комплексу, 

зв’язку та телекомунікацій Миколаївської 

міської ради 

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» 

47.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 07.09.2012 № 902 

«Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Миколаєві та схеми розміщення літніх 

майданчиків при підприємствах громадського харчування по вул. Радянській» 

48.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 29.03.2013  № 317 

«Про внесення доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 

07.09.2012 № 902» 



49.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від  26.07.2013 № 731 

«Про внесення доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 

07.09.2012 № 902» 

50.  Центр надання адміністративних послуг 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.03.2012 № 211 

«Про затвердження Порядку взаємодії державного адміністратора та місцевих 

дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання 

документа дозвільного характеру – рішення міської ради про передачу у власність, 

надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) 

земельних ділянок» 

51.  Центр надання адміністративних послуг 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.12.2012  № 1409 

«Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради від 23.03.2012 № 211 «Про затвердження Порядку взаємодії 

державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв 

суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру – 

рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та 

оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок»   

52.  Управління транспортного комплексу, 

зв’язку та телекомунікацій Миколаївської 

міської ради 

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 перевезень 

на яких є виконком Миколаївської міської ради та проведення таких конкурсів» 

53.  Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.06.2015 № 496 

«Про затвердження містобудівних вимог по розміщенню рекламних засобів в 

м. Миколаєві» 

54.  КП ММР «Миколаївське міжміське бюро 

технічної інвентаризації» 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від  24.06.2016 № 583 

«Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, 

реєстрових книг та архівних справ комунального підприємства «Миколаївське 

міжміське бюро технічної інвентаризації» 

55.  Відділ містобудування та архітектури 

Вознесенської міської ради  

Рішення міської ради  від 25.06.2010 № 7 «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Вознесенську» 

56.  Архівний відділ Вознесенської міської 

ради 

Рішення виконкому міської ради від 11.09.2009 № 235 «Про затвердження цін на 

роботу (послуги) архівного відділу Вознесенської міської ради із забезпечення 

збереженості, опрацювання та використання відомостей документів і справ 

підприємств, товариств, установ та організацій на договірних засадах» 

57.  Управління комунальної власності Рішення міської ради від 29.07.2005  № 9  «Про встановлення земельних сервітутів 



Вознесенської міської ради та визначення плати за них» 

58.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

Рішення міської ради від 24.09.2010  № 20 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м. Вознесенська» 

59.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

 

Рішення міської ради від 04.02.2011 № 21 «Про затвердження Порядку 

встановлення річної орендної плати в м. Вознесенську та розмірів річної орендної 

плати за землю (у відсотках до нормативної грошової оцінки)» 

60.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

Рішення міської ради від 27.11.2009 № 14 «Про регулювання орендних відносин 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади  

м. Вознесенська» 

61.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

 

Рішення міської ради від 17.11.2011  № 11 «Про внесення змін до рішення № 14 

VІІІ сесії Вознесенської міської ради V скликання від 27.11.2009 року «Про 

регулювання орендних відносин нерухомого майна , що належить до комунальної 

власності Територіальної громади м. Вознесенська» 

62.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

 

Рішення міської ради від 20.04.2012 № 10 «Про внесення змін до рішення 

Вознесенської міської ради від 27.11.2009 № 14 «Про регулювання орендних 

відносин нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади  м. Вознесенська» 

63.  Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва 

Вознесенської міської ради 

Рішення міської ради  від 02.06.2008 № 35 «Про скасування рішення XXXI сесії 

міської ради V скликання від 14.03.2008  № 5 «Про затвердження Правил 

благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в 

м. Вознесенську»  та  затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання 

території, забезпечення чистоти і порядку в  м. Вознесенську» 

64.  Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва 

Вознесенської міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 08.04.2011 № 116 «Про затвердження Правил 

приймання та транспортування стічних вод від населення, підприємств та 

організацій  м. Вознесенська по каналізаційній системі Комунального підприємства 

«Водопостачання м. Вознесенська» 

65.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 30.12.2011 № 384 «Про встановлення тарифів 

на послуги з утримання житлових будинків і споруд та при будинкових територій, 

які надає Комунальне підприємство «Єдність» 

66.  Відділ містобудування та архітектури 

Вознесенської міської ради 

Рішення міської ради  від 26.12.2014  №  10 «Про методику визначення пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста Вознесенська» 

67.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

 

Рішення міської ради від 27.01.2015  №7 «Про внесення змін до Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська, 



затвердженої рішенням Вознесенської міської ради від 27.11.2009 №14 «Про 

регулювання орендних відносин нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Територіальної громади міста Вознесенська» 

68.  Фінансове управління Вознесенської 

міської ради 

Рішення міської ради від 17.06.2016 № 6 «Про місцеві податки і збори у місті 

Вознесенську» 

69.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

 

Рішення  міської ради від 22.07.2016 № 6 «Про внесення змін до Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська» 

70.  Фінансове управління Вознесенської 

міської ради 

Рішення міської ради від 11.01.2017 № 1 «Про внесення змін до рішення 

Вознесенської міської ради від 17.06.2016 № 6 «Про місцеві податки і збори у місті 

Вознесенську» 

71.  Фінансове управління Вознесенської 

міської ради 

Рішення міської ради від 23.06.2017 № 4 «Про внесення змін до Положення про 

податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки» 

72.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

Рішення міської ради від 23.06.2017 № 17 «Про затвердження Порядку доступу 

юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна, розташованих на територіях міста Вознесенська, реєстрованих 

книг та архівних справ» 

73.  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 30.06.2017 «Про встановлення тарифу на 

надання послуг щодо оренди одного торговельного місця на автомобільному ринку 

м. Вознесенська (для субєктів господарювання) 

74.  Фінансове управління Очаківської міської 

ради 

 

Рішення Очаківської міської ради  від 13.06.2014 № 2  «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Очаківської міської ради №11 від 12.08.2011 «Про 

затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки» 

75.  Фінансове управління Очаківської міської 

ради 

Рішення Очаківської міської ради від 01.08.2014 № 2  Про внесення доповнень та 

змін до рішення Очаківської міської ради  від 18.01. 2012 року № 1 «Про 

затвердження Положення про єдиний податок та ставок єдиного податку в місті 

Очаків»  

76.  Відділ економіки та інвестицій Очаківської 

міської ради 

Рішення Очаківської міської ради від 26.07.2013 № 5 «Про встановлення 

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб в   

м. Очаків» 

77.  Управління ЖКГ Очаківської міської ради Рішення Очаківської міської ради від 26.07.2013 № 19  «Про затвердження 

Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий 



поштовий номер) об’єктам нерухомого майна в місті Очакові» 

78.  Юридичний відділ виконавчого комітету 

Очаківської міської ради 

Рішення Очаківської міської ради від 29.04.2011 № 12 «Про затвердження Правил 

дотримання тиші в громадських місцях міста Очаків»  

79.  Відділ економіки та ринкових відносин 

виконавчого комітету Очаківської міської 

ради 

Рішення міської ради від 11.03.2011 № 6 «Про внесення  доповнень та змін до 

рішення міської ради від 27.04.2007 року № 18 «Про затвердження Правил торгівлі 

на ринках м. Очаків»  

80.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 29.08.2006  № 2 «Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках м. Первомайська»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

81.  Архівний відділ апарату виконавчого 

комітету Первомайської міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.04.2007 № 236  «Про 

встановлення цін за надання  платних послуг архівним відділом  апарату 

Первомайської міської ради та її виконавчого комітету»  

82.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 28.03.2008 № 11 «Про внесення змін до Правил торгівлі 

на ринках  м. Первомайська, затверджених рішенням міської ради від 29 серпня 

2006 року   № 2 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська»  

83.  Управління житлово-комунального 

господарства Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 25.06.2009  № 1 «Про затвердження Правил благоустрою 

міста Первомайська»  

84.  Управління житлово-комунального 

господарства Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 30.03.2010  № 17 «Про затвердження Положення про 

порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері 

благоустрою»   

85.  Управління житлово-комунального 

господарства Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 27.08.2010  № 26 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.06.2009 року № 1 «Про затвердження Правил благоустрою міста 

Первомайська»  

86.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 28.03.2011 № 3 «Про місцеві податки і збори»  

87.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 28.03.2011  № 16  «Про затвердження Методики 

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»  

88.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 28.03.2011  № 30  «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 29.08.2006 року № 2 «Про затвердження Правил торгівлі 

на ринках м. Первомайська»  

89.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 13.05.2011 № 402  «Про затвердження умов 

проведення конкурсу по вибору підприємства для підготовки проведення конкурсу 

на здобуття права здійснення перевезень пасажирів по місту Первомайську»  

90.  Фінансове управління Первомайської Рішення міської ради від 29.06.2011 № 4  «Про внесення змін та доповнень до 



міської ради рішення міської ради від 28.03.2011 року № 3 «Про місцеві податки і збори»  

91.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 29.06.2011  № 11 «Про вдосконалення механізму списання 

комунального майна»  

92.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 29.08.2011 № 13  «Про затвердження Положення про 

порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно – транспортної та 

соціальної інфраструктури в м. Первомайську в новій редакції»  

93.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 26.12.2011 № 10  «Про затвердження Порядку 

переведення житлових приміщень у нежитлові для їх реконструкції під розміщення 

об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові в  

м. Первомайську»  

94.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 26.12.2011  № 23 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29.06.2011 року № 4» 

95.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 26.12.2011  № 24  «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 28.03.2011 року № 3 «Про місцеві податки і збори»  

96.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 10.02.2012  № 3  «Про встановлення ставок єдиного 

податку суб’єктів господарювання – фізичних осіб»  

97.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради  від 10.08.2012 № 622 «Про затвердження порядку 

спів фінансування проведення робіт з капітального ремонту фасадів 

багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням в рамках реалізації програми 

«Теплий дім», затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2011 року № 2»  

98.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 23.11.2012  №  2  «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 26.12.2011 року № 23 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

29.06.2011 року № 4»  

99.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 14.12.2012 № 1071 «Про впорядкування  руху 

приміського автомобільного  транспорту по місту Первомайськ»  

100.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 25.12.2012  №  13 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 26.12.2011 року № 24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.03.2011 року № 3 «Про місцеві податки і збори»  

101.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 25.12.2012  №  14 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 26.12.2011 року № 23 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

29.06.2011 року № 4»  

102.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 08.02.2013  № 38 «Про затвердження 

Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, 



ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на 

території  м. Первомайськ»  

103.  Фінансово – господарський відділ апарату 

виконавчого комітету Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 19.03.2013  № 131 «Про затвердження розміру 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами 

на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»  

104.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 30.05.2013 № 19 «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в місті Первомайську в новій редакції»  

105.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 12.07.2013  № 311 «Про затвердження 

Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ 

ярмаркової діяльності»  

106.  Управління житлово-комунального 

господарства Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 29.01.2014  №  11 «Про затвердження Правил поводження 

з домашніми тваринами в м. Первомайську»  

107.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконкому міської ради від 16.05.2014  № 246 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету від  14.12.2012 року № 1071 «Про  впорядкування 

руху приміського автомобільного транспорту по місту  Первомайськ» 

108.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення  міської ради від 27.06.2014  № 3 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 10.02.2012 року № 3 «Про встановлення ставок єдиного 

податку суб’єктів господарювання – фізичних осіб» 

109.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення  міської ради від 27.06.2014  № 10  «Про регулювання орендних відносин 

майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в новій 

редакції»  

110.  Управління  соціального захисту 

населення Первомайської міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2014  № 478  «Про 

затвердження Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального 

користування»  

111.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2014  № 574 «Про 

затвердження Положення про проведення конкурсу з набуття права на організацію 

паркування транспортних засобів в  м. Первомайськ в новій редакції»  

112.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення міської ради від 16.10.2015  № 20  Про внесення змін в рішення міської 

ради від 27.06.2014 року № 10 «Про регулювання орендних відносин майна 

комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в новій 

редакції»  

113.  Управління  соціального захисту Рішення виконавчого комітету міської ради від  13.05.2016 № 420  «Про 



населення Первомайської міської ради затвердження Положення фінансування на надання пільг та компенсацій на 2016 – 

2020 роки з міського бюджету»  

114.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення  міської ради від 26.05.2016  № 13 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27.06.2014 року № 10 «Про регулювання орендних відносин майна 

комунальної власності територіальної громади міста Первомайська в новій 

редакції» 

115.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 13.07.2016  № 1 «Про встановлення транспортного 

податку»  

116.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 13.07.2016  № 2  «Про встановлення плати за землю»  

117.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 13.07.2016  № 3 «Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки»  

118.  Управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних 

питань Первомайської міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2016 № 590 «Про 

затвердження Порядку визначення та відшкодування Первомайській міській раді 

збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного 

зайняття земельних ділянок  та використання земельних ділянок з порушенням 

Податкового кодексу України»  

119.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради  від 10.02.2017 № 49 «Про 

упорядкування розміщення засобів пересувної   та об’єктів сезонної дрібно 

роздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ в новій редакції» 

120.  Інспекція  з благоустрою апарату 

виконавчого комітету Первомайської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2017 року № 167 «Про 

затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) 

тимчасових об’єктів на території м. Первомайська»  

121.  Комунальне підприємство 

«Первомайськеміжміське бюро технічної 

інвентаризації» 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.05.2017 року № 222 «Про 

затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових 

книг та інвентаризаційних справ комунального підприємства «Первомайське 

міжміське бюро технічної інвентаризації»  

122.  Управління економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.01.2017 № 7 «Про затвердження 

умов та порядку проведення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті 

Первомайськ»  

123.  Управляння економіки Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 27.07.2017 № 25 «Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначення вартості будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного 



переоснащення) об’єктів, що здійснюються за рахунок коштів бюджету міста 

Первомайськ» 

124.  Фінансове управління Первомайської 

міської ради 

Рішення міської ради від 07.07.2017 № 13 «Про встановлення плати за землю (в 

частині земельного податку)» 

125.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 12.10.2009  № 1104 «Про затвердження 

Концепції розвитку ринків  м. Южноукраїнська» 

126.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 12.10.2009  № 1105 «Про затвердження 

Правил торгівлі на ринках  м. Южноукраїнська» 

127.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011  № 50 «Про внесення змін та 

доповнень до Правил торгівлі на ринках м. Южноукраїнська, затверджених 

рішенням Южноукраїнської міської  ради від 12.10.2009 № 1105» 

128.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.12.2014 № 1422 «Про втрату 

чинності рішення Южноукраїнської міської ради від 04.07.2012 № 624 «Про 

встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та 

затвердження Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів» 

129.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2015  №  1550 «Про встановлення 

ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і 

збори» 

130.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 № 564 «Про затвердження 

Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та 

затвердження складу Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в 

місті Южноукраїнську» 

131.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 № 757 «Про встановлення 

ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і 

збори на 2018 рік» 

132.  Управління екології, охорони 

навколишнього середовища та земельних 

відносин Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 26.01.2012 № 456 «Про нормативну 

грошову оцінку земель міста  Южноукраїнська» 

133.  Управління екології, охорони 

навколишнього середовища та земельних 

відносин Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 31.08.2017 № 847 «Про затвердження 

Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель і 

порядок його здійснення на території міста Южноукраїнська» 

134.  Управління екології, охорони 

навколишнього середовища та земельних 

відносин Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.09.2014  № 1364  «Про скасування 

рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2014 № 1300 «Про встановлення 

орендних ставок по оренді землі в межах міста Южноукраїнська» 



135.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 27.10.2011  № 362 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті 

Южноукраїнську» 

136.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради  

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.03.2012  № 506 «Про затвердження 

порядку розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури  міста 

Южноукраїнська у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких 

згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена 

або не відповідає одиниці створеної потужності в  місті. Южноукраїнську» 

137.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 28.01.2016  № 73 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Южноукраїнська Миколаївської області» 

138.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 31.07.2012  № 657  «Про затвердження 

Порядку залучення коштів пайової участі замовників у розвиток  інфраструктури 

міста Южноукраїнська» 

139.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 28.03.2013  № 879 «Про затвердження 

Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі та переведення 

нежилих будинків і приміщень у жилі в місті Южноукраїнську» 

140.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013  № 938 «Про затвердження 

Порядку надання згоди на перепланування та/або переобладнання  житлових та 

нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі 

приміщення» 

141.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.08.2013   № 1012 «Про внесення змін 

до рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 №  938 «Про затвердження 

Порядку надання згоди на перепланування та/або переобладнання житлових та 

нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі 

приміщення» 

142.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017  № 585 «Про внесення змін 

до рішення Южноукраїнської міської ради від 28.01.2016 № 73 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Южноукраїнська Миколаївської області» 

143.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2015  № 1552 «Про затвердження 

Порядку надання згоди та проведення невід’ємних поліпшень орендованого 

нерухомого майна комунальної форми власності» 

144.  Департамент інфраструктури міського Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2015  № 1553 «Про затвердження 



господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Порядку списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати за 

майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Южноукраїнськ» 

145.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 30.08.2012 № 669 «Про затвердження 

Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста 

Южноукраїнська на 2012-2014 роки» 

146.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 04.10.2012  № 702 «Про затвердження 

Положення про порядок організації та проведення приватизації майна комунальної 

власності територіальної громади міста Южноукраїнська» 

147.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 14.07.2011  № 264 «Про затвердження 

Типового договору оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста» 

148.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011  № 416 «Про внесення змін 

до Типового договору оренди майна, що належить до  комунальної власності 

територіальної громади міста, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської 

ради від 14.07.2011 № 264» 

149.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 14.07.2011  № 266 «Про затвердження 

Положення про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Южноукраїнська» 

150.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 415 «Про внесення змін та 

доповнень до Положення про надання в оренду майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженого рішенням 

Южноукраїнської міської ради від 14.07.2011 № 266» 

151.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011  № 414 «Про затвердження 

Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Южноукраїнська та пропорції її розподілу» 

152.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 30.08.2012  № 670 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 414 «Про 

затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська та пропорції її 

розподілу» 

153.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.07.2013  № 984  «Про внесення змін та 

доповнень до Положення про надання в оренду майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженого рішенням 



Южноукраїнської міської ради від 14.07.2011 № 266» 

154.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 № 200 «Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів (майна) комунальної власності територіальної громади 

міста Южноукраїнська» 

155.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.07.2013  № 985  «Про внесення змін та 

доповнень до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням Южноукраїнської 

міської ради від 14.07.2011 № 264» 

156.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.08.2013  № 1003  «Про внесення змін 

та доповнень до рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 414 «Про 

затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська та пропорції її 

розподілу» 

157.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.05.2014  № 1262  «Про внесення змін 

до Положення про порядок організації та проведення приватизації майна 

комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, 

затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 04.10.2012 № 702» 

158.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2014 № 1287  «Про внесення змін 

та доповнень до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська 

та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради 

від 29.12.2011  № 414» 

159.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.09.2014  № 1356  «Про відміну 

рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2014 № 1288 «Про внесення змін 

та доповнень до рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 414 «Про 

затвердження Методики розрахунку  орендної плати за оренду майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська та 

пропорції  її розподілу» (з урахуванням змін та доповнень)» 

160.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.12.2014  № 1417 «Про виконання 

Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста 

Южноукраїнська на 2012 – 2014 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської 

міської ради від 30.08.2012 № 669 та погодження проекту Програми приватизації 

майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська на 
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2015 – 2017 роки» 

161.  Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва 

Южноукраїнської   міської ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 403 «Про затвердження 

Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території  міста 

Южноукраїнська» 

162.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 28.04.2016 № 168 «Про внесення змін до 

Методики розрахунку  орендної плати за оренду майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська та пропорції  

її розподілу, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 

№ 414» 

163.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 28.03.2013 № 873 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 403 «Про 

затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста 

Южноукраїнська» 

164.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.08.2016 № 290 «Про внесення змін до 

Порядку реконструкції об`єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Южноукраїнська на пайових засадах, затвердженого рішенням 

Южноукраїнської міської ради від 28.03.2013 № 872 

165.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 28.03.2013 № 872 «Про затвердження 

Порядку реконструкції об’єктів комунальної власності  територіальної громади міста 

Южноукраїнська  на пайових засадах» 

166.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 31.10.2013  № 1051 «Про затвердження 

Тимчасового порядку отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, 

пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних робіт на території міста 

Южноукраїнська» 

167.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 26.12.2013 № 1122 «Про внесення змін до 

рішення Южноукраїнської міської ради від 29.12.2011 № 403 «Про затвердження 

правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста 

Южноукраїнська» 

168.  Департамент інфраструктури міського 

господарства Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 23.02.2017  № 521 «Про затвердження 

Типового договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства 

(структурного підрозділу підприємства), що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста» 

169.  Управління  з питань надзвичайних 

ситуацій та взаємодії з правоохоронними 

Рішення Южноукраїнської міської ради від 31.07.2012   № 653 «Про обмеження та 

заборону реалізації слабоалкогольних, алкогольних напоїв та пива на території 
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органами Южноукраїнської  

міської ради 

міста Южноукраїнська в нічний час на окремо визначених його територіях» 

170.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 28.03.2011  

№ 96  «Про встановлення тарифів для підприємств, установ, організацій та фізичних 

осіб-підприємців на послуги тепло,водопостачання та водовідведення, які надає 

комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» 

171.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 19.06.2013  

№ 180 «Про встановлення вартості однієї нормо-години на виконання робіт та послуг 

з технічної інвентаризації для всіх груп споживачів, які надає комунальне 

підприємство «Бюро технічної інвентаризації м. Южноукраїнська» 

172.  Управління 

економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 04.03.2016 № 52 

«Про втрату чинності рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради 

щодо встановлення тарифів на комунальні послуги» 

173.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

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» 

174.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.12.2016  

№ 310 «Про проведення конкурсу з призначення  управителя багатоквартирного 

будинку в місті Южноукраїнську» 

175.  Управління економічного розвитку 

Южноукраїнської  міської ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 20.09.2017 № 262 

«Про встановлення вартості однієї нормо-години на виконання робіт та послуг з 

технічної інвентаризації для всіх груп споживачів, які надає комунальне 

підприємство «Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська»» 

176.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 03.10.2012  

№ 346 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників на 

території міста Южноукраїнська» 

177.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради  від 10.08.2011  

№ 233 «Про затвердження норм утворення (вивезення) твердих побутових відходів 

для об’єктів невиробничої сфери міста Южноукраїнська» 

178.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради   від 10.08.2011 № 236 

«Про затвердження Положення про участь суб’єктів підприємницької діяльності, 

підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, в утриманні 



будинків і споруд та прибудинкових територій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Южноукраїнська та Методики розрахунку 

участі суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств, організацій та установ, 

незалежно від форм власності, в утриманні будинків і споруд та прибудинкових 

територій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Южноукраїнська» 

179.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 16.05.2012  

№ 144 «Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради від 10.08.2011 № 236» 

180.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 16.05.2012  

№ 146 «Про затвердження Порядків здійснення перерахунків (зменшення) розміру 

плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному 

обсязі, зниження їх якості» 

181.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 22.05.2013  

№ 135 «Про затвердження Положення про порядок утримання та функціонування 

кладовища  міста Южноукраїнська» 

182.  Департамент інфраструктури міського 

господарства  Южноукраїнської міської 

ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 20.03.2014  

№ 61 «Про затвердження міських правил приймання стічних вод від абонентів у 

відомчу та комунальну систему каналізації міста Южноукраїнськ» 

183.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.05.2016 № 128 

«Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території 

міста Южноукраїнська» 

184.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 27.07.2016  

№ 178 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) 

власників пересувних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення сезонного використання для здійснення 

підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Южноукраїнська 

Миколаївської області» 

185.  Управління містобудування, архітектури 

та розвитку інфраструктури 

Южноукраїнської міської ради 

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 12.07.2017 № 211 

«Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської 

ради та Положення про неї в новій редакції» 

186.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Арбузинської районної 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2014 № 1 «Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при 



державній адміністрації Арбузинській районній державній адміністрації» 

187.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Арбузинської районної 

державній адміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2014 № 65 «Про визначення 

Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг при Арбузинській районній державній адміністрації» 

188.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Арбузинської районної 

державній адміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 28.10.2014 № 263 «Про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при 

Арбузинській районній державній адміністрації» 

189.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Арбузинської районної 

державній адміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.03.2015 № 45 «Про внесення 

змін до розпорядження голови Арбузинської районної державної адміністрації від 

11.03.2014 № 65-р «Про визначення переліку адміністративних послуг при 

Арбузинській районній державній адміністрації»» 

190.  Відділ економічного розвитку, торгівлі та 

туризму Арбузинської районної державній 

адміністрації 

Розпорядження голови Арбузинської районної державної адміністрації від 

02.03.2016 № 56 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських 

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Арбузинського району 

Миколаївської області» 

191.  Сектор адміністративно-дозвільних 

процедур апарату Баштанської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 10.04.2014 № 136-р «Про 

визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг при Баштанській районній державній адміністрації» 

192.  Сектор адміністративно-дозвільних 

процедур апарату Баштанської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 08.05.2014 № 180-р № 5/186 Про 

затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при 

Баштанській районній державній адміністрації 

193.  Березанська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадміністрації від 17.08.2016 №227  «Про 

затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі Березанського району Миколаївської області» 

194.  Березнегуватська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.01.2016 № 5  «Про внесення 

змін до розпорядження голови Березнегуватської районної державної адміністрації 

від 28.04.2014 № 155 «Про затвердження Регламенту  Центру надання 

адміністративних послуг Березнегуватської районної державної адміністрації» 

195.  Березнегуватська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадмінісрації від 13.01.2016 № 6 «Про внесення змін 

до розпорядження голови Березнегуватської районної державної адміністрації від 

27.02.2015 № 68 «Про затвердження Положення про центр надання 

адміністративних послуг Березнегуватської районної державної адміністрації» 



196.  Березнегуватська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.09.2015 № 239 «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Березнегуватської районної державної 

адміністрації» 

197.  Сектор адміністративно-дозвільних послуг 

апарату Братської райдержадміністрації 

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17.02.2014  

№ 45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через 

центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній 

адміністрації» 

198.  Сектор адміністративно-дозвільних послуг 

апарату Братської райдержадміністрації 

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 09.07.2014 

№ 156-р «Про затвердження регламенту  центру надання  адміністративних послуг 

при Братській районній державній адміністрації» 

199.  Відділ економічного розвитку, торгівлі та 

туризму Братської райдержадміністрації 

Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 20.01.2016   

№ 15-р «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 

Братського району» 

200.  Управління економіки  

Веселинівської райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.02.2008 № 72-р «Про визнання 

таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 

15.12.2006 року № 477-р»  

201.  Сектор адміністративно-дозвільних 

процедур – державний адміністратор 

Веселинівської райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від  07.05.2014  № 102-р  «Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Веселинівської 

районної державної адміністрації»  

202.  Сектор адміністративно-дозвільних 

процедур – державний Веселинівської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 07.05.2014   № 103-р «Про 

визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Веселинівської районної державної адміністрації»  

203.  Вознесенська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.02.2014 № 25-р «Про 

затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг у 

Вознесенському районі», погоджений    Державною службою України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва» 

204.  Вознесенська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.02.14 № 26–р «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються Центром надання 

адміністративних послуг у Вознесенському районі», погоджений    Державною 

службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва» 

205.  Вознесенська райдержадміністрація Розпорядження голови райдержадміністрації  від 29.01.2016 № 20-р «Про 

затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних 
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маршрутах загального користування, що не виходять за межі  Вознесенського 

району» 

206.  Центр  надання адміністративних послуг 

Доманівської районної державної 

адміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.02.2015 № 25 «Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Доманівської 

районної державної адміністрації»  

207.  Відділ економічного розвитку і торгівлі 

Доманівської райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2015 № 304 «Про 

організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Доманівського району» 

208.  Сектор адміністративно - дозвільних 

процедур апарату Єланецької 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови Єланецької  районної державної адміністрації  від 

31.03.2014  № 110-р «Про визначення Переліку адміністративних послуг, що 

надаються через центр надання адміністративних послуг при Єланецькій районній 

державній адміністрації» 

209.  Сектор  економічного розвитку, торгівлі та 

туризму  Єланецької райдержадміністрації 

Розпорядження голови Єланецької  районної державної адміністрації  від 

26.11.2015  № 242-р «Про затвердження Умов конкурсу з визначення 

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території Єланецького району» 

210.  Вітовська райдержадміністрація Розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації від 22.01.2015 № 23-р 

«Про внесення змін до розпорядження голови Жовтневої районної державної 

адміністрації від 30.01.2014 № 32-р» 

211.  Вітовська райдержадміністрація Розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації від 02.02.2015 № 48-р 

«Про внесення змін до розпорядження голови Жовтневої районної державної 

адміністрації від 18.11.2013 № 406-р» 

212.  Вітовська райдержадміністрація Розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації від 18.11.2013 № 406-р 

«Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Жовтневої районної державної адміністрації» 

213.  Вітовська райдержадміністрація Розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації від 24.01.2014 № 25-р «Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Жовтневої 

районної державної адміністрації» 

214.  Вітовська райдержадміністрація Розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації від 30.01.2014 № 32-р 

«Про визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Жовтневої районної державної адміністрації» 

215.  Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, 

розвитку інфраструктури та з питань 

Розпорядження від 10.05.2016 № 178-р «Про затвердження Умов конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території Казанківського району 



надзвичайних ситуацій Казанківської 

райдержадміністрації 

Миколаївської області»  

216.  Управління праці та соціального захисту 

населення Новобузької 

райдержадміністрації  

Розпорядження  голови Новобузької райдержадміністрації від 11.05.2011  № 248-р 

«Про запровадження талонної системи обліку при наданні пільг на проїзд окремим 

категоріям громадян міським автомобільним транспортом в Новобузькому районі» 

217.  Сектор з питань надзвичайних  ситуацій та 

розвитку інфраструктури Новобузької 

райдержадміністрації 

Розпорядження 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» 

218.  Сектор адміністративно-дозвільних 

процедур Новобузької 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови Новобузької райдержадміністрації від 27.06.2014   

№ 247-р «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 

послуг при Новобузькій адміністрації Миколаївської області» 

219.  Сектор адміністративно-дозвільних 

процедур апарату Новобузької 

райдержадміністрації 

Розпорядження райдержадміністрації від 16.01.2015 № 6-р «Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Новобузькій 

адміністрації Миколаївської області» 

220.  Сектор забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Очаківської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови Очаківської райдержадміністрації від 27.04.2015 № 64 «Про 

визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг при Очаківській районній державній адміністрації» 

221.  Сектор забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Очаківської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови Очаківської райдержадміністрації від 05.10.2015 № 160 

«Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при 

Очаківській районній державній адміністрації» 

222.  Сектор забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Очаківської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови Очаківської райдержадміністрації від 09.04.2014 № 61 «Про 

затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Очаківській 

районній державній адміністрації» 

223.  Відділ економіки, торгівлі та туризму 

Очаківської райдержадміністрації 

Розпорядження голови Очаківської райдержадміністрації від 10.09.2015 № 140 

«Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних 

перевізників на приміських  автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі території Очаківського району Миколаївської області» 

224.  Відділ забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг 

Первомайської райдержадміністрації 

Розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації від 11.03.2015   

№ 18-рк «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Первомайської районної державної адміністрації» 

225.  Відділ забезпечення діяльності Розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації від 15.05.2015   



Первомайської райдержадміністрації № 35-рк «Про затвердження Положення Про Центр надання адміністративних 

послуг Первомайської районної державної адміністрації» 

226.  Відділ забезпечення діяльності 

Первомайської райдержадміністрації 

Розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації від 03.08.2015 № 189-р 

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Первомайської районної державної 

адміністрації» 

227.  Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, 

розвитку інфраструктури та з питань 

надзвичайних ситуацій  Первомайської 

райдержадміністрації  

Розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації від 09.09.2015 № 232-р 

«Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі Первомайського району» 

228.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Снігурівської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації  від 02.04.2014 № 122-р «Про 

затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської 

районної державної адміністрації» 

229.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Снігурівської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації   від  26.03.2015 № 123-р «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» 

230.  Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур Снігурівської 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.06.2015 № 245-р «Про 

затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, 

пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання 

адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» 

231.  Відділ економіки Снігурівської 

райдержадміністрації  

Розпорядження голови райдержадміністрації від 07.06.2017 № 255 «Про 

затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території Снігурівського  району Миколаївської області» 

 


