
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьоме скликання) 

РІШЕННЯ 
 

«  29  »      листопада    2018 року 
 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

 

Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

 

 

Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 

7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Переяслав-Хмельницька міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік, що додається. 

2. Доручити управлінню економіки й відділу інформації та 

комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

оприлюднити це рішення упродовж десяти днів після його прийняття у 

спосіб, передбачений чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

цін, тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 

благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини. 

 

 

Міський голова (підпис) Т.В. Костін 

№ 17-61-VІІ 

Губенко В.В. Бочарін П.П. 

Устич Н.М. Медведенко Н.І. 

Гаценко А.І. 



Додаток 

до рішення міської ради 

від « 29 »  листопада 2018 року 

№ 17-61-VІІ 
 

 

ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

Вид та назва проекту 

регуляторного акта 

Ціль прийняття проекту 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

Відповідальні за 

розроблення 

1. Рішення міської ради «Про 

затвердження місцевих пра-

вил забудови м. Переясла-

ва-Хмельницького» 

З метою покращення зов-

нішнього вигляду міста, 

врегулювання норм жит-

лових забудов 

І квартал 

2019 року 

Відділ містобуду-

вання, архітектури 

та використання 

земель 

2. Рішення виконавчого комі-

тету міської ради «Про 

встановлення тарифу на 

проїзд у міському громад-

ському транспорті» 

З метою встановлення 

економічно обґрунтованих 

тарифів на проїзд у місь-

кому громадському тран-

спорті 

І квартал 

2019 року 

Відділ економіки 

та зовнішніх зв’яз-

ків 

3. Рішення міської ради «Про 

затвердження Положення 

про пайову участь (внесок) 

замовників (забудовників) у 

створенні і розвитку інже-

нерно-транспортної та соці-

альної інфраструктури мі-

ста Переяслава-Хмельниць-

кого в новій редакції» 

З метою приведення у від-

повідність до вимог чин-

ного законодавства 

І квартал 

2019 року 

Юридичний відділ 

4. Рішення міської ради «Про 

затвердження Положень та 

ставок місцевих податків і 

зборів на території міста 

Переяслава-Хмельницького 

на 2020 рік» 

З метою встановлення по-

датків і зборів на 2020 рік 

згідно вимог чинного 

законодавства 

ІІ квартал 

2019 року 

Управління еко-

номіки, фінансове 

управління 

5. Рішення міської ради «Про 

внесення змін до рішення 

міської ради від 26.01.2017 

№ 08-30-VІІ «Про затвер-

дження Порядку розміщен-

ня тимчасових споруд (ТС) 

торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи 

іншого призначення для 

здійснення підприємниць-

кої діяльності в місті Пере-

яславі-Хмельницькому» 

З метою удосконалення 

процедури, збільшення 

надходжень до бюджету 

ІІ квартал 

2019 року 

Відділ містобуду-

вання, архітектури 

та використання 

земель, відділ під-

приємництва та 

споживчого ринку 

6. Рішення виконавчого комі-

тету «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комі-

З метою приведення у від-

повідність до вимог чин-

ного законодавства 

ІІ квартал 

2019 року 

Відділ економіки 

та зовнішніх зв’яз-

ків 



тету міської ради від 

28.08.2009 № 480-09 «Про 

організацію та проведення 

конкурсу з перевезення па-

сажирів на міських авто-

бусних маршрутах загаль-

ного користування міста 

Переяслава-Хмельниць-

кого» 

7. Рішення міської ради «Про 

затвердження правил бла-

гоустрою в місті Переяс-

лаві-Хмельницькому» 

З метою приведення у від-

повідність до вимог чин-

ного законодавства 

ІІІ квартал 

2019 року 

Відділ капіталь-

ного будівництва 

та житлово-кому-

нального госпо-

дарства 

8. Рішення міської ради «Про 

внесення змін до рішення 

міської ради від 29.12.2016 

№ 24-26/2-VІІ «Про затвер-

дження Порядку розмі-

щення об’єктів зовнішньої 

реклами у місті Переяславі-

Хмельницькому у новій ре-

дакції» 

З метою удосконалення 

процедури, збільшення 

надходжень до бюджету 

ІІІ квартал 

2019 року 

Відділ містобуду-

вання, архітектури 

та використання 

земель, відділ під-

приємництва та 

споживчого ринку 

9. Рішення міської ради «Про 

затвердження Положення 

про присвоєння поштових 

адрес у місті Переяславі-

Хмельницькому» 

Визначення порядку при-

своєння, зміни поштових 

адрес, що надані об’єктам 

нерухомого майна у місті 

Переяславі-Хмельниць-

кому 

ІV квартал 

2019 року 

Відділ містобуду-

вання, архітектури 

та використання 

земель 

 

 

Секретар міської ради (підпис) П.П. Бочарін 
 


