
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник міського голови 

_____________ Н.М. Устич 

«___»__________2018 року 

План-графік  

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів  

Переяслав-Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році 

 
№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Дата й номер 

регуляторного акта 

Тип 

відстеження 

Строк виконання 

заходів 

Розробник регуляторного 

акта 

1 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Порядку виявлення, взяття на 

облік, збереження та використання безхазяйного 

нерухомого майна, що знаходиться на території 

міста Переяслава-Хмельницького» 

30.05.2008 

№ 3154-05 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 

2 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про порядок безоплатного надання у власність 

громадян земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарсь-

ких будівель і споруд із земель комунальної влас-

ності м. Переяслава-Хмельницького» 

01.08.2008 

№ 09-23-V 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Юридичний відділ 

3 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Правил благоустрою, санітар-

ного утримання територій, забезпечення чистоти і 

порядку в місті Переяславі-Хмельницькому Київ-

ської області» 

01.08.2008 

№ 11-23-V 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Відділ капітального бу-

дівництва та житлово-

комунального господар-

ства 

4 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Правил торгівлі на ринках мі-

ста Переяслава-Хмельницького» 

22.12.2008 

№ 07-26-V 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Відділ підприємництва 

та споживчого ринку 



5 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок  пере-

дачі в оренду майна комунальної власності терито-

ріальної громади міста Переяслава-Хмельниць-

кого» 

22.12.2008 

№ 16-26-V 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 

6 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Положення про конкурсну 

(орендну) комісію та порядок проведення конкурсу 

на право оренди майна комунальної власності те-

риторіальної громади міста Переяслава-Хмельни-

цького» 

22.12.2008 

№ 17-26-V 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 

7 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Правил поховання у м. Переяс-

лаві-Хмельницькому» 

03.11.2011 

№ 12-15-VІ 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Відділ капітального бу-

дівництва та житлово-

комунального господар-

ства 

8 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про внесення змін до Положення про пайову 

участь (внесок) замовників (забудовників) у ство-

рення і розвитку інженерно-транспортної та соціа-

льної інфраструктури міста Переяслава-Хмельни-

цького, затвердженого рішенням міської від 

17.06.2010 № 04-41-V» 

29.12.2011 

№ 22-18-VІ 

Періодичне І квартал 2019 

року 

Юридичний відділ 

9 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради  

«Про затвердження Методики розрахунку та по-

рядку використання плати за оренду майна кому-

нальної власності територіальної громади міста 

Переяслава-Хмельницького в новій редакції» 

06.04.2017  

№ 116-33-VII 

Повторне І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 

10 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради  

«Про затвердження ставок орендної плати за земе-

льні ділянки комунальної власності територіальної 

громади  міста Переяслава-Хмельницького в новій 

редакції» 

29.05.2017  

№ 93-36/2-VII 

Повторне І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 



11 Рішення виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької міської ради  «Про затвердження 

розміру витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами на інформацію, та 

порядку відшкодування цих витрат» 

28.11.2017  

№ 391-21 

Повторне І квартал 2019 

року 

Відділ економіки та 

зовнішніх зв’язків 

12 Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмель-

ницької міської ради  «Про встановлення гранич-

них розмірів плати за оренду торгової площі кому-

нального підприємства «Переяслав-Хмельницький 

міський ринок» 

30.01.2018  

№ 07-02 

Повторне І квартал 2019 

року 

КП «Переяслав-Хмель-

ницький міський ринок», 

відділ підприємництва та 

споживчого ринку 

13 Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмель-

ницької міської ради  «Про встановлення тарифу 

на проїзд у міському громадському транспорті» 

27.03.2018  

№ 82-04 

Повторне І квартал 2019 

року 

Відділ економіки та 

зовнішніх зв’язків 

14 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 

29.05.2017 № 93-36/2-VII «Про затвердження ста-

вок орендної плати за земельні ділянки комуналь-

ної власності територіальної громади міста Пере-

яслава-Хмельницького в новій редакції» 

14.06.2018  

№ 95-52/3-VII 

Базове І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 

15 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 

06.04.2017 № 116-33-VII «Про затвердження Мето-

дики розрахунку та порядку використання плати за 

оренду майна комунальної власності територіаль-

ної громади міста Переяслава-Хмельницького в 

новій редакції» 

14.06.2018  

№ 96-52/3-VII 

Базове І квартал 2019 

року 

Відділ комунального 

майна 

16 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради  

«Про затвердження Порядку часткового відшкоду-

вання з місцевих бюджетів відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами малого і серед-

нього підприємництва для реалізації інвестиційних 

проектів»  

22.12.2008  

№ 18-26-V 

Періодичне І-ІІ квартал 2019 

року 

Відділ підприємництва 

та споживчого ринку 



17 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про організацію та проведення конкурсу з пере-

везення пасажирів на міських автобусних маршру-

тах загального користування міста Переяслава-

Хмельницького» 

28.08.2009 

№ 480-09 

Періодичне І-ІІ квартал 2019 

року 

Відділ економіки та 

зовнішніх зв’язків 

18 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок роз-

міщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку, 

та іншого слабкострумового обладнання в житло-

вих будинках, будівлях та спорудах комунальної 

власності територіальної громади міста Переяс-

лава-Хмельницького Київської області» 

09.02.2012 

№ 08-20-VІ 

Періодичне ІІ квартал 2019 

року 

Відділ капітального бу-

дівництва та житлово-

комунального господар-

ства 

19 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок і нор-

мативи відрахувань до міського бюджету частини 

чистого прибутку (доходу) господарськими органі-

заціями, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Переяслава-Хмель-

ницького у новій редакції» 

19.04.2012 

№ 02-24-VІ 

Періодичне ІІІ квартал 2019 

року 

Фінансове управління 

20 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради  

«Про заборону продажу пива (крім безалкоголь-

ного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання (крім закла-

дів ресторанного господарства) на території міста 

Переяслава-Хмельницького» 

06.09.2018  

№190/2-55-VII 

Повторне ІІІ квартал 2019 

року 

Відділ підприємництва 

та споживчого ринку 

21 Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про затвердження цін на роботи (послуги), що 

виконуються архівним відділом виконкому Пере-

яслав-Хмельницької міської ради на договірних 

засадах та у сфері використання архівних докумен-

тів» 

31.03.2015 

№ 66-07 

Періодичне ІV квартал 2019 

року 

Архівний відділ 

 


