
 

 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

від 29.11.2022 № 125 

         м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023 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 

2023 рік та план-графік проведення заходів з відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів на 2023 рік згідно з додатками. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради, 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 ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Остроглазова  23850



 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 29.11.2022 № 125 

 

 

 

План діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту 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 

Протягом 2023 року 

2. 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 

Протягом 2023 року 

3. 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 

Протягом 2023 року 



 

 

 

4. 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 

Протягом 2023 року 

 

 

 

Заступник міського голови         Олександр ФЛОРЕНКО



 

 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 29.11.2022 № 125 

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2023 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. 17.10.2012 

№ 504 

Про організацію та проведення 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних маршрутах 

загального користування 

періодичне Відділ 

прогнозування та 

розвитку громади 

І квартал  Статистичні дані 

2. 30.11.2021 

№ 15-78/VІII 

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Золотоніської територіальної 

громади 

повторне Управління 

архітектури, 

регулювання 

забудови та 

земельних 

відносин 

І квартал Статистичні дані 

3. 14.11.2012 

№ 564 

Про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з 

вивезення твердих побутових 

відходів на території міста 

періодичне Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

І квартал Статистичні дані, 

дані щодо 

кількості 

проведених 

конкурсів та їх 

результатів  



 

 

 

4. 24.05.2018 

№ 153 

Про порядок складання, 

затвердження та контролю 

виконання фінансових планів 

комунальних підприємств 

Золотоніської міської ради 

періодичне Відділ 

прогнозування та 

розвитку громади 

ІІ квартал  Оцінка рівня 

виконання 

встановлених 

вимог 

4. ---- Про затвердження порядку 

встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів на 

міських автобусних 

маршрутах загального 

користування 

базове Відділ  

прогнозування та 

розвитку громади 

на протязі 

року 

Статистичні дані 

5. ---- Про організацію та проведення 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних маршрутах 

загального користування 

базове Відділ  

прогнозування та 

розвитку громади 

на протязі 

року 

Дані щодо 

кількості 

проведених 

конкурсів та їх 

результати 

6. ---- 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 

7. ---- Про порядок складання, 

затвердження та контролю 

виконання фінансових планів 

комунальних підприємств 

Золотоніської міської ради 

базове Відділ  

прогнозування та 

розвитку громади 

на протязі 

року 

Оцінка рівня 

виконання 

встановлених 

вимог 

Заступник міського голови         Олександр ФЛОРЕНКО 


