
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 01.12.2020 № 120 

         м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік  

 

У відповідності з вимогами ст. 7 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись п. 1, 7, 20 

ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік та план-графік проведення заходів з відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів на 2021 рік згідно додатків, що додаються. 

2. Структурним підрозділам міськвиконкому, відповідальним за реалізацію 

плану регуляторної політики здійснювати заходи в зазначені терміни, про що 

інформувати управління економіки. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М., управління економіки  

(Остроглазова В.В.). 

 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Остроглазова 23850 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 01.12.2020 № 120 

 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

 

№ 

п/п 

Назва регуляторного акта Виконавець Орієнтована 

дата 

регуляторно

го акта 

1. Про обмеження реалізації алкогольних 

напоїв в нічний час на території міста 

Управління 

економіки 

І квартал 

2. Про затвердження Положення про порядок 

надання погоджень на встановлення 

режимів роботи об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери 

послуг та їх обліку 

Управління 

економіки 

І квартал 

3. Про затвердження Правил благоустрою 

населених пунктів підпорядкованих 

Золотоніській міській раді 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

І квартал 

4. Про затвердження Порядку укладання 

договорів про пайову участь в утримання 

об’єктів благоустрою міста Золотоноша 

під час розташування сезонної торгівлі. 

Управління 

економіки 

ІІ квартал 

5. Про встановлення місцевих податків і 

зборів на 2022 рік 

Фінансове 

управління 

ІІ квартал 

6. Про  встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку  на території 

Золотоніської  міської  ради на 2022 рік 

Фінансове 

управління 

ІІ квартал 

7. Положення „Про Порядок розміщення 

зовнішньої реклами“ 

Управління 

архітектури 

ІІІ квартал 

8. Про затвердження положення про 

організацію роботи надання платних 

послуг та використання одержання коштів 

в архівному відділі Золотоніської міської 

ради та встановлення цін за надання 

послуг, які виконуються архівним відділом 

Золотоніської міської ради 

Архівний відділ ІІІ квартал 

 

 

Керуючий справами       О.В. Шакура 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 01.12.2020 № 120 

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акта  

Назва регуляторного акта Вид 

відстеження 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний 

за проведення  

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1 18.05.2011 

№7-8/VI 

Про обмеження реалізації 

алкогольних напоїв в нічний час 

на території міста 

періодичне Управління 

економіки 

І квартал Статистичні дані 

щодо дотримання 

правил реалізації 

алкогольних напоїв в 

нічний час 

2  23.06. 2020  

№ 53-4/VII 

 

Про встановлення плати за 

землю на земельні ділянки, що 

розташовані в адміністративно-

територіальному 

підпорядкуванні Золотоніської 

міської ради на 2021 рік 

базове Фінансове 

управління 

I квартал Статистичні дані 

3 23.06. 2020  

№ 53-3/VII 

 

Про місцеві податки і збори на 

території міста Золотоноша на 

2021 рік 

базове Фінансове 

управління 

I квартал Статистичні дані 

4 14.06.2011  

№377 

Про затвердження положення 

про організацію роботи надання 

платних послуг та використання 

одержання коштів в архівному 

відділі Золотоніської міської 

періодичне Архівний 

відділ 

ІІ квартал Статистичні дані  

щодо кількості 

отриманих платних 

послуг 



 

ради та встановлення цін за 

надання послуг, які 

виконуються архівним відділом 

Золотоніської міської ради 

5 20.03.2012 

№72 

Про затвердження Положення 

про порядок надання погоджень 

на встановлення режимів 

роботи об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та 

сфери послуг та їх обліку 

періодичне Управління 

економіки 

І квартал Статистичні дані 

щодо отриманих 

погоджень 

6 21.03.2012 

№16-3/VI 

Про затвердження правил 

торгівлі 

періодичне Управління 

економіки 

ІІ квартал Статистичні дані  

щодо дотримання 

правил торгівлі 

7 08.05.2014 

№134 

Про затвердження порядку 

встановлення тарифу на 

перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування.  

періодичне Управління 

економіки 

ІІ квартал Статистичні дані 

8            - Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2022 рік 

базове Фінансове 

управління 

III 

квартал 

Статистичні дані 

9            - Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного 

податку на території 

Золотоніської  міської  ради на 

2022 рік  

базове Фінансове 

управління 

III 

квартал 

Статистичні дані 

10  23.06. 2020 

 № 53-4/VII 

 

Про встановлення плати за 

землю на земельні ділянки, що 

розташовані в адміністративно-

територіальному  

повторне Фінансове 

управління 

III 

квартал 

Статистичні дані 



 

підпорядкуванні Золотоніської 

міської ради на 2021 рік 

11 23.06. 2020  

№ 53-3/VII 

 

Про місцеві податки і збори на 

території міста Золотоноша на 

2021 рік 

 

повторне Фінансове 

управління 

III 

квартал 

Статистичні дані 

6.  - Про затвердження Положення 

про оренду майна Золотоніської 

міської ради  та забезпечення 

відносин у сфері оренди 

коммунального майна 

базове Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ІІІ 

квартал 

Статистичні дані за 

відповідний період, 

порівняння 

 

 

Керуючий справами           О.В. Шакура 


