
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від Осі, 2021 № 4ІЇ6 
м. Золотоноша 

Про затвердження плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2022 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 проектів регуляторних актів на 
2022 рік та план-графік проведення заходів з відстеження результативності 
прийнятих регуляторних актів на 2022 рік згідно додатків, що додаються. 

2. Структурним підрозділам міськвиконкому, відповідальним за реалізацію 
плану регуляторної політики здійснювати заходи в зазначені терміни, про що 
інформувати відділ прогнозування та розвитку громади. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Масла О.М., відділ прогнозування та розвитку 
громади (Остроглазова В.В.). 

Секретар радщ \ / - Наталія СЬОМАК 
\ V 

V V 

Вікторія Остроглазова 23850 



Додаток 1 
до розпорядження міського голови 
від РЛ, /ої. 2021 № 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік 

№ 
п/п 

Назва проекту регуляторного 
акта 

Найменування 
відповідальних 

структурних 
підрозділів 

Ціль прийняття регуляторного акта Термін виконання 

1. Про затвердження порядку 
встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах 
загального користування 

Відділ 
прогнозування та 
розвитку громади 

Соціальний захист споживачів, 
задоволення потреб населення у 
стабільних і якісних послугах з 

перевезення 

І квартал 2022 року 

2. Про встановлення місцевих 
податків і зборів на території 
Золотоніської міської 
територіальної громади на 2023 
рік. 

Фінансове 
управління 

Встановлення доцільних та 
обґрунтованих розмірів ставок 

місцевих податків і зборів з 
урахуванням рівня 

платоспроможності громадян та 
суб'єктів господарювання 

відповідно до Податкового кодексу 
України та потреб бюджету 

територіальної громади 

II квартал 2022 року 

3. Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати земельного 
податку на території 
Золотоніської територіальної 

Фінансове 
управління 

Встановлення об'єктивних ставок з 
врахуванням потреб 

територіальної громади 

II квартал 2022 року 



громади на 2023 рік. 
4. Про встановлення ставок 

орендної плати за користування 
земельними ділянками на 
території Золотоніської міської 
територіальної громади на 2023 
рік. 

Фінансове 
управління 

Встановлення об'єктивних ставок з 
врахуванням потреб 

територіальної громади 

II квартал 2022 року 

5. Про організацію та проведення 
конкурсу з перевезення 
пасажирів на міських 
автобусних маршрутах 
загального користування 

Відділ 
прогнозування та 
розвитку громади 

Забезпечення прозорості 
проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів, створення рівних умов 

для всіх суб'єктів господарювання, 
що здійснюють діяльність у сфері 

автомобільного транспорту 

IV квартал 2022 року 

6. Про тимчасовий порядок 
видалення дерев, кущів та інших 
зелених насаджень за межами 
населених пунктів Золотоніської 
територіальної громади 

Управління житлово-
комунального 
господарства 

Недопущення аварійних ситуацій, 
видалення аварійних та 

сухостійних дерев за межами 
населених пунктів Золотоніської 

територіальної громади 

На протязі 2022 року 

7. Про порядок складання, 
затвердження та контролю 
виконання фінансових планів 
комунальних підприємств 
Золотоніської міської ради 

Відділ 
прогнозування та 
розвитку громади 

Здійснення контролю за фінансово-
господарською діяльністю 
комунальних підприємств, 

підвищення їх ефективності роботи 

На протязі 2022 року 

Оксана ШАКУРА 



Додаток 2 
до розпорядження міського голови 
від Ш, / і 2 0 2 1 № 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2022 рік 

№ 
з/п 

Дата та номер 
регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта Вид 
відстеження 

Структурний 
підрозділ 

відповідальний 
за проведення 
відстеження 

Період 
здійснення 

відстеження 
регуляторного 

акта 

Вид даних 

1. Про затвердження Правил 
торгівлі 

базове Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

І-ІІ квартал 
2022 року 

Оцінка рівня 
виконання вимог 

здійснення торгівлі 

2. Про затвердження порядку 
встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів на 
міських автобусних 
маршрутах загального 
користування 

базове Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

І-ІІ квартал 
2022 року 

Статистичні дані 
щодо кількості та 

якості наданих 
послуг 

3. 23.03.2021 
№ 5-20/УІІІ 

Про затвердження 
Положення про оренду майна 
Золотоніської міської ради та 
забезпечення відносин у 
сфері оренди комунального 
майна 

повторне Управління 
житлово-

комунального-
господарства 

II квартал 
2022 року 

Дані щодо кількості 
проведених 
конкурсів 

4. 22.06.2021 Про встановлення місцевих повторне Фінансове III квартал Статистичні дані 



№ 9-2МІІ податків і зборів на території 
Золотонівської міської 
територіальної громади 

управління 2022 року 

5. 22.06.2021 
№ 9-3/УІИ 

Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати земельного 
податку на ' території 
Золотоніської міської 
територіальної громади 

повторне Фінансову 
управління 

III квартал 
2022 року 

Статистичні дані 

6. 22.06.2021 
№ 9-4МІІ 

Про встановлення ставок 
орендної плати за 
користування земельними 
ділянками на території 
Золотоніської міської 
територіальної громади 

повторне Фінансове 
управління 

III квартал 
2022 року 

Статистичні дані 

7. 20.06.2012 
№ 19-5/УЇ 

Про затвердження Порядку 
укладання договорів про 
пайову участь в утриманні 
об'єктів благоустрою міста 
Золотоноша під час 
розташування сезонної 
торгівлі 

періодичне Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

III квартал 
2022 року 

Статистичні дані, 
надходження до 

міського бюджету 

8. 20.06.2012 
№ 19-6/УІ 

Про затвердження Порядку 
укладання договорів про 
пайову участь в утриманні 
об'єктів благоустрою міста 
Золотоноша під час 
розташування стаціонарних 
тимчасових споруд 

періодичне Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

III квартал 
2022 року 

Статистичні дані за 
відповідний період 



зблокованих з зупинками 
громадського транспорту 

9. 26.05.2021 
№220 

Про затвердження 
Положення „Про сезонне 
(тимчасове) розміщення на 
окремих 'елементах 
благоустрою Золотоніської 
територіальної громади 
об'єктів з надання послуг у 
сфері розваг та святкової 
торгівлі" у новій редакції 

повторне Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

III квартал 
2022 року 

Статистичні дані за 
відповідний період 

10. 29.04.2021 
№ 7-15/УІІІ 

Про затвердження Правил 
благоустрою населених 
пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади у 
новій редакції 

повторне Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

III квартал 
2022 року 

Статистичні дані 

11. 26.05.2021 
№236 

Про затвердження 
Положення про порядок 
встановлення режимів роботи 
об'єктів торгівлі, 
ресторанного господарства та 
сфери послуг та їх облік на 
території Золотоніської 
громади 

повторне Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

III квартал 
2022 року 

Порівняльний 
аналіз щодо 

кількості 
отриманих 
погоджень 

12 22.06.2021 
№ 9-9/УІП 

Про обмеження реалізації 
алкогольних напоїв на 
території Золоніської 
територіальної громади 

повторне Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

III квартал 
2022 року 

Показники щодо 
дотримання правил 

реалізації 
алкогольних напоїв 



у нічний час 
13. Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 
Золотоніської міської 
територіальної громади на 
2023 рік 

базове Фінансове 
управління 

ІИ-ІУ квартал 
2022 року 

Статистичні дані 

14. Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати земельного 
податку на території 
Золотоніської міської 
територіальної громади на 
2023 рік 

базове Фінансове 
управління 

ІІІ-ІУ квартал 
2022 року 

Статистичні дані 

15. Про встановлення ставок 
орендної плати за 
користування земельними 
ділянками на території 
Золотоніської міської 
територіальної громади на 
2023 рік 

базове Фінансове 
управління 

ІІІ-ІУ квартал 
2022 року 

Статистичні дані 

16. Про організацію та 
проведення конкурсу 3 
перевезення пасажирів на 
міських автобусних 
маршрутах загального 
користування 

базове Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

IV квартал 
2022 року 

Дані щодо кількості 
проведених 

конкурсів та їх 
результати 

17. 01.07.2014 
№ 39-41/УІ 

Про затвердження 
мінімальної вартості місячної 
оренди їм2 загальної площі 

періодичне Фінансове 
управління 

IV квартал 
2022 року 

Фактичні 
надходження від 

оренди нерухомого 



нерухомого майна майна, кількість 
платників, які 
обліковуються 

18. Про тимчасовий порядок 
видалення дерев, кущів та 
інших зелених насаджень за 
межами населених пунктів 
Золотоніської територіальної 
громади 

базове Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

На протязі 
року 

Статистичні дані за 
відповідний період 

19. Про порядок складання, 
затвердження та контролю 
виконання фінансових планів 
комунальних^ підприємств 
Золотоніської міської ради 

базове Відділ 
прогнозування 

та розвитку 
громади 

На протязі 
року 

Аналіз фінансових 
планів 

и і 
Керуючий справами А б̂от̂

рОМоГ / / Оксана ШАКУРА 


