
                     

                

Перелік  діючих регуляторних актів,  

прийнятих Полтавською міською радою та її виконавчим комітетом за 2007-2019 роки 

(станом на 01.02.2020 року) 
 

№ 

п/п 

Дата  

прийняття 

регулятор-

ного акта 

 

 

№ РА 

 

 

Назва регуляторного акта 

 

 

Розробник РА 

 

Дата проведення 

відстеження 

результативності РА 

 

 

 

 

Короткий зміст 

регуляторного акта 

(із зазначенням 

конкретного 

розміру, ціни/тарифу, місцевого 

податку та інше) 

повторне періодич-

не 

2007 рік 

1.  03.04.2007 

 

Рішення 

МР  

13 сесія  

Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами та 

спеціальних конструкцій для 

розміщення зовнішньої реклами 

в м. Полтаві  

Управління  

житлово-

комунального 

господарства 

03.03. 

2009 

15.04.2011 

01.05.2014  

30.05.2017 

30.05.2020 

 

Рішенням затверджено порядок 

розміщення зовнішньої реклами в 

м. Полтава, порядок демонтажу, 

обліку та зберігання спеціальних 

конструкцій для розміщення 

зовнішньої реклами, визначення 

робочого органу.  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

2008 рік 

2.  30.12.2008 Рішення 

МР  

35 сесія 

Про нормативну грошову оцінку 

земель м. Полтави 

Управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

27.10. 

2010 

01.11.2013 

16.11.2016 

16.11.2019  

16.11.2022 

Рішенням затверджено технічну 

документацію з нормативної 

грошової оцінки земель м.Полтава 

та забезпечено її застосування з 

базовою вартістю 1 кв.м землі 

157,00 грн. станом на 01.01.2006р. 

З детальною інформацією можна 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

2009 рік 

3.  21.01.2009 Рішення 

МВК  

№ 04 

Про затвердження нової мережі 

міських пасажирських 

маршрутів загального 

користування м. Полтава 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

20.04. 

2010 

20.01.2013 

04.02.2016 

04.02.2019 

04.02.2022 

Рішенням затверджено маршрутну 

мережу міського пасажирського 

транспорту загального 

користування з присвоєнням 

кожному маршруту відповідного  

номера.  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

4.  11.03.2009 Рішення 

МВК  

№ 63 

Про конкурсний комітет з 

визначення робочого органу, на 

який покладаються функції з 

підготовки матеріалів для 

проведення конкурсу 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

30.09. 

2010 

07.03.2013 

11.03.2016 

11.03.2019 

11.03.2022 

Рішенням затверджено Положення 

про конкурсний комітет по 

визначенню підприємства для 

здійснення функцій робочого 

органу, умови проведення конкурсу. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

5.  13.08.2009 Рішення 

МР 

42 сесія 

Про Порядок розміщення та 

будівництва гаражів для 

легкових автомобілів у м. 

Полтава 

Управління з 

питань 

містобудування 

та архітектури  

11.10. 

2010 

29.08.2013 

19.10.2016 

19.10.2019 

19.10.2022 

 

Рішенням затверджено порядок та 

вимоги  до розміщення та 

будівництва гаражів для легкових 

автомобілів у м.Полтава. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


«Реєстр регуляторних актів». 

 

6.  13.08.2009 Рішення 

МР 

42 сесія 

Про затвердження Правил 

проведення земляних робіт на 

території міста Полтава 

Інспекція з 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним та 

санітарним 

станом міста 

20.09. 

2010 

09.08.2013 

31.10.2016 

31.10.2019 

31.10.2022 

Рішенням затверджені правила 

проведення земляних робіт у 

м.Полтава, бланк ордеру-договору 

на право проведення земляних 

робіт, бланк ордеру-договору на 

право проведення аварійних 

земляних робіт на території міста. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

                                                                                                                                       2010 рік 

7.  20.01.2010 Рішення 

МВК 

№24 

Про затвердження тарифів з 

надання послуг Полтавським 

КАТП-1628 (п.2 додатку чинний) 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

20.01. 

2012 

31.03.2015 

31.03.2018 

31.03.2021 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

8.  25.02.2010 Рішення 

МР 

50 сесія 

Про порядок надання та зміни 

адрес об'єктам нерухомості в м. 

Полтаві 

Управління з 

питань 

містобудування 

та архітектури 

30.06. 

2011 

14.07.2014 

Липень 

2017 

Липень 

2020 

Рішенням затверджений порядок 

надання та зміни адрес об'єктам 

нерухомості. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

9.  25.02.2010 Рішення 

МР 

50 сесія 

Про затвердження порядку 

отримання технічних умов на 

проектування, проведення 

інженерно-геодезичних 

вишукувань та передачі 

виконавчих зйомок до архіву 

управління з питань 

Управління з 

питань 

містобудування 

та архітектури 

30.06. 

2011 

14.07.2014 

10.08.2017 

10.08.2020 

Рішенням затверджений порядок 

отримання технічних умов на 

проектування, проведення 

інженерно-геодезичних 

вишукувань та передачі 

виконавчих зйомок до архіву 

управління з питань 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


містобудування та архітектури у 

м. Полтава 

містобудування та архітектури у м. 

Полтава. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

10.  24.03.2010 Рішення 

МВК 

№85 

Про внесення доповнень до 

рішення міськвиконкому від 

21.01.09 №4 “Про затвердження 

мережі міських пасажирських 

маршрутів загального 

користування м. Полтава” 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

31.05. 

2011 

Травень 

2014р. 

Грудень 

2017 

Грудень 

2020 

Рішенням внесені зміни до рішення 

№4 від 21.09.2009р. в частині 

доповнення чотирьох автобусних  

маршрутів.  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

 

2011 рік 

11.  31.01.2011 

 

Рішення 

МР 

7 сесія 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення Полтавської міської 

ради тринадцятої сесії п’ятого 

скликання від 03.04.2007р. «Про 

порядок розміщення зовнішньої 

реклами та спеціальних 

конструкцій для розміщення 

зовнішньої реклами в м. 

Полтаві» 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

15.03. 

2012 

15.04.2015 

15.04.2018 

15.04.2021 

Рішенням внесені зміни в Типовий 

порядок про надання в 

користування місць, які 

перебувають у комунальній 

власності для розташування 

спеціальних контрукцій, а також в 

порядок визначення розміру плати 

за користування місцями, які 

перебувають у комунальній 

власності. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


12.  01.03.2011 Рішення 

МР  

8 сесія 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення сорок другої сесії 

Полтавської міської ради 

п’ятого скликання від 13 серпня 

2009 року «Про затвердження 

Правил проведення земляних 

робіт на території міста 

Полтава» 

Інспекція з 

контролю за 

благоустроєм, 

санітарним та 

екологічним 

станом міста 

16.03.12р 25.03.2015 

25.03.2018 

25.03.2021 

 

Рішенням внесені зміни до ст. 15 

Правил, доповнивши дану статтю 

пунктом 5 такого змісту: 

«Платіжний документ про сплату 

вартості адміністративної 

послуги». 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

13.  27.04.2011 Рішення 

МВК 

№ 155 

Про впорядкування питання 

встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава 

Управління 

розвитку 

підприємницьк

ої діяльності 

20.02. 

2013 

29.04.2016 

29.04.2019 

29.04.2022 

Рішенням затверджено Положення 

про порядок надання погоджень на 

встановлення режимів роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг та їх 

обліку в м.Полтава, затверджений 

бланк погодження та Положення 

про комісію з питань погодження 

та зміни режимів роботи закладів 

обслуговування населення в 

нічний час.З детальною 

інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

14.  07.09.2011 Рішення 

МР 

13 сесія 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення Полтавської міської 

ради тринадцятої сесії п’ятого 

скликання від 03.04.2007р. «Про 

порядок розміщення зовнішньої 

реклами та спеціальних 

конструкцій для розміщення 

зовнішньої реклами в м. 

Полтаві» 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

17.09. 

2012 

01.10.2015 

01.10.2018 

01.10.2021 

Рішенням затверджені зміни до 

основного рішенням, виклавши 

додатки №1, №2, № 3, №4, №5 у 

новій редакції. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


«Реєстр регуляторних актів». 

15.  01.11.2011 Рішення 

МР 

15 сесія 

Про затвердження Порядку 

передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Полтави 

 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста  

02.12. 

2012 

04.01.2016 

04.01.2019 

04.01.2022 

Рішенням затверджено Положення 

про порядок проведення конкурсу 

на право оренди комунального 

майна міста, методика розрахунку 

та порядку використання плати за 

оренду комунального   майна 

міста, договір оренди, орендні 

ставки та інше. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

16.  02.11.2011 Рішення 

МВК 

№ 37 

Про затвердження розміру 

фактичних витрат на 

копіювання та друк документів, 

що надаються за запитами на 

інформацію, та порядку 

відшкодування цих витрат 

Відділ обліку та 

звітності 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

15.11.12р Грудень 

2015 

Грудень 

2018 

Грудень 

2021 

Рішенням затверджений порядок 

відшкодування фактичних витрат 

на копіювання або друк 

документів, що надаються при 

задоволенні запиту на інформацію, 

а також затверджений розрахунок 

собівартості фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами на 

інформацію. З детальною 

інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

17.  08.12.2011 Рішення 

МР 

16 сесія 

Про визначення мінімальної 

суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб у 

м. Полтаві 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста 

02.01. 

2013 

29.04.2016 

29.04.2019 

29.04.2022 

Рішенням визначена мінімальна 

сума місячної оренди 1 кв.метра 

загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб в м.Полтаві в 

залежності від місцезнаходження 

об’єкта нерухомого майна 

фізичних осіб  (зона 1, зона, 2, зона 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


3) та від мети оренди нерухомого 

майна фізичними особами: 

комерційна діяльність, виробнича 

діяльність чи некомерційна 

діяльність (у тому числі 

проживання фізичних осіб).  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

2012 рік 

18.  30.01.2012 Рішення 

МР 

19 сесія  

Про внесення змін та доповнень 

до рішення сорок другої сесії 

Полтавської міської ради 

п’ятого скликання від 

13.08.2009р. «Про затвердження 

Правил проведення земляних 

робіт на території м. Полтава» зі 

змінами, затвердженими 

рішенням восьмої сесії 

Полтавської міської ради 

шостого скликання від 1 березня 

2011 року 

Інспекція з 

контролю за 

благоустрою, 

санітарним та 

екологічним 

станом міста 

06.02. 

2013 

18.03.2016 

18.03.2019 

18.03.2022 

Рішенням внесені зміни до абзацу 

першого ст. 4, до ст. 18, 21, 25 

Правил проведення земляних робіт 

у місті. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

19.  18.05.2012 Рішення 

МР 

22 сесія   

Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової 

участі  у розвитку 

інфраструктури м. Полтава 

Управління 

економічних 

питань 

31.05. 

2013 

04.07.2016 

04.07.2019 

04.07.2022 

Рішенням затверджений Порядок 

залучення,  розрахунку  розміру  і   

використання коштів  пайової 

участі у розвитку інфраструктури 

м. Полтава. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


20.  18.05.2012 Рішення 

МР 

22 сесія   

Про затвердження Положення 

про розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

Управління з 

питань 

містобудування 

та архітектури 

Лютий 

2014 

04.04.2017 

04.04.2020 

Рішенням затверджене Положення 

про розміщення тимчасових споруд 

(далі–ТС) для провадження 

підприємницької діяльності у 

місті: загальні вимоги, процедура 

розгляду звернень щодо 

розміщення нової стаціонарної та 

пересувної ТС, порядок отримання 

паспорта прив’язки ТС, демонтаж 

ТС, та інше. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

21.  18.05.2012 Рішення 

МР 

22 сесія   

Про внесення змін та доповнень 

до Порядку передачі в оренду 

об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. 

Полтава, затвердженого 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Полтавської міської ради 

шостого скликання від 

01.11.2011р. 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста 

24.01. 

2014 

28.02.2017 

28.02.2020 

Рішенням внесені зміни та 

доповнення  до  додатків до  

Порядку передачі в оренду  

об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. 

Полтави, а саме: 

2.1. До додатку 2  «Типовий договір  

оренди» (Додаток 1); 

2.2.До додатку 3 «Методика 

розрахунку і порядок 

використання плати за оренду   

комунального майна міста» 

(Додаток 2); 

2.3.До додатку 4 «Положення про 

постійну комісію з питань 

регулювання орендних  відносин 

щодо комунального майна міста» 

(Додаток 3); 

2.4.До додатку до «Методики 

розрахунку і порядку 

використання плати за оренду 

комунального майна міста» 

(Додаток 4). З детальною 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

22.  02.08.2012 Рішення 

МР 

25 

сесія  

Про затвердження Порядку 

видалення зелених насаджень 

(дерев, кущів, газонів і 

квітників) у м. Полтава у новій 

редакції  

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

30.08. 

2013 

30.09.2016 

30.09.2019 

30.09.2022 

Рішенням затверджений Порядок, 

який регулює видалення зелених 

насаджень (дерев, кущів, газонів і 

квітників) у м.Полтава.  

 З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

23.  17.08.2012 Рішення 

МВК 

№ 182 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 

27.04.2011р. №155 «Про 

впорядкування питання 

встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава»  

Управління 

розвитку 

підприємницьк

ої діяльності 

(управління 

адміністративн

их послуг) 

15.01. 

2014 

03.04.2017 

03.04.2020 

Рішенням внесені зміни до розділу 

ІІ «Положення про порядок 

надання погоджень на 

встановлення режимів роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава» (додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 

27.04.2011р. №155«Про 

впорядкування питання 

встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава»). З детальною 

інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


24.  18.09.2012 Рішення 

МР 

26 сесія 

Про затвердження Положення 

про порядок списання та 

передачі майна комунальної 

власності міста  

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста 

01.10. 

2013 

30.11.2016 

30.11.2019 

30.11.2022 

Рішенням затверджене Положення 

про порядок списання та передачі 

майна комунальної власності 

міста. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

25.  18.09.2012 Рішення 

МР 

26 сесія 

 

Про затвердження Положення 

про паркування транспортних 

заходів у м. Полтава 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

30.09. 

2013 

20.10.2016 

20.10.2019 

20.10.2022 

Рішенням затверджене Положення 

про паркування транспортних 

заходів у м.Полтава. 

 З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

26.  18.09.2012 Рішення 

МР 

26 сесія 

 

Про затвердження Положення 

про конкурсний комітет з 

визначення операторів для 

паркування і умови проведення 

конкурсу  на надання права з 

обладнання та утримання 

майданчиків для платного 

паркування транспортних 

засобів на вулично-дорожній 

мережі м. Полтава 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

30.09. 

2013 

20.10.2016 

20.10.2019 

20.10.2022 

Рішенням затверджене Положення 

про конкурсний комітет з 

визначення операторів для 

паркування і умови проведення 

конкурсу  на надання права з 

обладнання та утримання 

майданчиків для платного 

паркування транспортних засобів 

на вулично-дорожній мережі 

м.Полтава. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
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27.  28.12.2012 Рішення 

МВК 

№ 353 

Про затвердження кошторису 

витрат та встановлення розміру 

плати за участь у конкурсі з 

визначення автомобільних 

перевізників 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

31.12. 

2013 

27.01.2017 

27.01.2020 

Рішенням затверджений кошторис 

витрат та розмір плати за участь у 

конкурсі з визначення 

автомобільних перевізників. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

28.  28.12.2012 Рішення 

МВК 

№ 354 

Про затвердження нормативів 

питного водопостачання та норм 

питомого водоспоживання 

населенням міста 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

31.12. 

2013 

23.02.2017 

23.02.2020 

Рішенням затверджені нормативи 

питного водопостачання та норм 

питомого водоспоживання 

населенням міста при відсутності 

квартирних засобів обліку води, що 

додаються (Додаток №1) 

Комунальне підприємство 

Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» зобов’язали 

забезпечити необхідні обсяги 

постачання питної води населенню 

відповідно до затверджених 

нормативів питного 

водопостачання. З детальною 

інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-

poltava.gov.ua/:«Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

2013 рік 

29.  12.07.2013 Рішення  

МР  

32 сесія 

Про затвердження норм 

споживання теплової енергії на 

централізоване опалення та 

підігрів води для населення м. 

Полтава 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Червень 

2014 

31.08.2017 

31.08.2020 

Рішенням затверджені норми 

споживання теплової енергії на 

централізоване опалення 1 м.кв. 

Опалювальної площі та підігрів 1 

м. куб. води для населення м. 

Полтави Полтавському обласному 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


комунальному виробничому 

підприємству теплового 

господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

30.  12.07.2013 Рішення  

МР  

32  сесія 

   Про внесення змін та доповнень 

до Порядку  передачі в оренду 

об'єктів комунальної власності 

територіальної громади 

м.Полтави, затвердженого 

рішенням п'ятнадцятої сесії  

Полтавської міської ради 

шостого скликання від 

01.11.2011р. (зі змінами) 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста 

Полтава 

Серпень 

2014 

31.10.17 

31.10.20 

Рішенням внесені зміни та 

доповнення до Додатків № 1, №2, 

№3 до Порядку передачі в оренду 

обєктів комунальної власності 

територіальної громади. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

31.  05.09.2013 Рішення  

МР  

33  сесія 

Про внесення змін до Порядку 

залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової 

участі у розвитку 

інфраструктури м. Полтава 

 

 

 

Управління 

економічних 

питань 

Серпень 

2014 

23.10.2017 

23.10.2020 

Рішенням внесені зміни до діючого 

Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури м. Полтави, 

затвердженого рішенням 

Полтавської міської ради від 

18.05.2012 року, у зв'язку з 

набуттям чинності деяких 

положень до Законів України. 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
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32.  04.12.2013 Рішення 

МВК  

№ 182 

Про внесення змін у додатки № 

1 та № 2 до рішення 

виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 

28.12.2012 року № 353 “Про 

затвердження кошторису витрат 

та встановлення плати за участь 

у конкурсі з визначення 

автомобільних перевізників” 

Управління 

житлово- 

комунального 

господарства 

Грудень 

2014  

15.12.2017 

15.12.2020 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

33.  05.12.2013 Рішення  

МР  

36 сесія  

Про внесення змін до Порядку 

видалення зелених насаджень  

(дерев, кущів, газонів і 

квітників) у м. Полтава у новій 

редакції, затвердженого 

рішенням позачергової двадцять 

п'ятої сесії Полтавської міської 

ради шостого скликання  від 2 

серпня 2012 року 

 

Управління 

житлово- 

комунального 

господарства 

Грудень 

2014 

Грудень 

2017 

Грудень 

2020 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

34.  05.12.2013 Рішення  

МР  

36 сесія  

Про затвердження Положення 

про порядок розробки проектів 

розподілу територій, визначення 

меж або впорядкування 

існуючих землеволодінь та 

землекористувань у м. Полтава 

Управління з 

питань 

містобуду- 

вання та 

архітектури 

Червень 

2015р. 

Червень 

2018 

Червень 

2021 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

35.  26.12.2013 Рішення 

МВК 

№205 

Про конкурсний комітет  з 

визначення суб'єкта 

господарювання для виконання 

функцій з організації та 

управління рухом автобусів на 

міських автобусних маршрутах і 

підготовки інформації про 

роботу перевізників 

 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

зв'язку 

Січень 

2015 

Січень 

2018 

Січень 

2021 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

36.  30.01.2014 Рішення  

МР 

поза- 

Про затвердження Тимчасового 

порядку оформлення та видачі 

дублікатів свідоцтв про право 

Управління 

майном 

комунальної 

15.03. 

2015 

15.03.2018

15.03.2021 

 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-
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чергова  

38 сесія 

 

власності на нерухоме  майно м. 

Полтави. 

власності міста poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

 

37.  30.01.2014 Рішення  

МР 

поза- 

чергова  

38 сесія 

 

Про затвердження положення 

про порядок передачі у 

власність громадян квартир 

(будинків), жилих приміщень у 

гуртожитках, що належать до 

комунальної власності міста. 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста 

15.03. 

2015 

15.03.2018 

15.03.2021 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – розділ 

«Регуляторна діяльність» - «Реєстр 

регуляторних актів». 

 

2015 рік 

38.  05.08.2015  Рішення 

МВК 

№ 149 

Про затвердження умов 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міському  

автобусному маршруті 

загального користування 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

зв'язку 

Серпень 

2016 

Серпень 

2019 

Серпень 

2022 

Рішенням затверджено умови 

конкурсу з перевезення пасажирів 

на міському  автобусному 

маршруті загального 

користування. З детальною 

інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-poltava.gov.ua/: 

«Документи» – розділ 

«Регуляторна діяльність» - «Реєстр 

регуляторних актів». 

 

 

2016 рік 

39.  18.08.2016  Рішення 

МВК  

№ 158 

Про затвердження Правил 

приймання стічних вод 

підприємств у систему 

каналізації м. Полтави 

Управління 

житлово- 

комунального 

господарства 

29.09. 

2017 

29.09.2020 Рішенням затверджено Правила 

приймання стічних вод 

підприємств у систему каналізації 

м. Полтави. З детальною 

інформацією можна ознайомитись 

на сайті Полтавської міської ради 

http://www.rada-poltava.gov.ua/: 

«Документи» – розділ 

«Регуляторна діяльність» - «Реєстр 

регуляторних актів». 
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2017 рік 

         40 16.06.2017 

 

 

 

 

  

Рішення  

МР 

 11 сесія  

Про затвердження Правил 

благоустрою міста Полтава 

Інспекція з 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним та 

санітарним 

станом міста 

13.07.18 13.07.21р. Даним рішенням затверджено 

Правила благоустрою міста 

Полтава 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

         41 22.12.2017 Рішення 

МР  

13 сесія  

Про затвердження Правил 

утримання домашніх тварин у м. 

Полтава 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

28.12.18 

(на 

січень 

2019) 

28.12.2021 Даним рішенням затверджено 

Правила утримання домашніх 

тварин у м. Полтава 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

         42 08.08.2018 Рішення  

МВК № 

160 

Про встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, що 

надаються ритуальною службою 

м.Полтава – комунальним 

підприємством «Спецкомбінат 

похоронно-ритуального 

обслуговування» 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

08.08. 

2019 

08.08.2022 Даним рішенням встановлені 

тарифи на послуги, які передбачені 

необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг, 

що надаються ритуальною 

службою м. Полтава – 

комунальним підприємством 

«Спецкомбінат похоронно-

ритуального обслуговування»  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

         43 28.08.2018 Рішення  

МВК № 

180 

Про впровадження 

автоматизованої системи обліку 

проїзду в міському 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

28.08. 

2019 

28.08.2022 Даним рішенням впроваджено 

автоматизовану систему обліку 

оплати проїзду в міському 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/
http://www.rada-poltava.gov.ua/


пасажирському транспорті м. 

Полтава 

зв’язку пасажирському транспорті м 

.Полтава (автобусах, тролейбусах) 

незалежно від форм власності 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

         44 12.07.2019 Рішення  

МР 

поза- 

чергова 

 25 сесія 

   

Про встановлення податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території 

міста Полтави на 2020 рік 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

- - Даним рішенням установлено на 

території міста Полтави податок на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          45 12.07.2019 Рішення  

МР 

поза- 

чергова 

 25 сесія 

   

Про встановлення ставок і пільг 

до сплати земельного податку на 

2020 рік у м. Полтаві 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

- - Даним рішенням установлено на 

території Полтавської міської ради 

: 1) ставки земельного податку; 2) 

пільги для фізичних та юридичних 

осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті Податкового кодексу 

України  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          46 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

Про встановлення на території 

міста Полтави туристичного 

збору на 2020 рік 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

- - Даними рішенням установлено на 

території міста Полтава 

туристичний збір 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-
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міської ради poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          47 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

 

Про встановлення на території 

міста Полтави транспортного 

податку на 2020 рік 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

- - Даними рішенням установлено на 

території міста Полтави 

транспортний податок 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

         48 12.07.2019 Рішення  

МР 

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

 

   

Про встановлення на території 

міста Полтави збору за місця 

для паркування транспортних 

засобів на 2020 рік 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

- - Даним рішенням установлено на 

території міста Полтави збір за 

місця для паркування 

транспортних засобів 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          49 12.07.2019 Рішення  

МР 

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

 

  

Про встановлення на території 

міста Полтави єдиного податку 

на 2020 рік 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

- - Даним рішенням установлено 

єдиний податок на території міста 

Полтави  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          50 04.10.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 27 сесія 

 

 

Про встановлення обмежень 

продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин 

столових в м. Полтава 

Управління 

адміністративн

их послуг 

Полтавської 

міської ради 

01.02. 

2021 

01.02.2024 Даним рішенням заборонено 

продаж пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства, але 
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окрім продажу у тарі на винос), на 

території міста Полтава, з 22:00 

години вечора до 8:00 години 

ранку щоденно, враховуючі вихідні 

дні та свята   

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          51 17.04.2019 Рішення  

МВК 

 №80 

Про внесення змін у додаток до 

рішення виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 

08.08.2018 №160 «Про 

встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, що 

надаються ритуальною службою 

м. Полтава – комунальним 

підприємством «Спецкомбінат 

похоронно-ритуального 

обслуговування» 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

 

18.04. 

2020 

18.04.2023 Даним рішенням внесені зміни у 

додаток «Тарифи на послуги, 

передбачені необхідним 

мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг» до 

рішення виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 

08.08.2018 №160 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

          52 15.05.2019 Рішення  

МВК 

 №95 

Про встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів у 

пасажирському транспорті 

м.Полтава 

Управління 

соціального 

розвитку 

(відділ 

тарифної 

політики та 

моніторингу 

цін) 

16.05. 

2020 

16.05.2023 Даним рішенням встановлено 

тариф на перевезення пасажирів у 

міському пасажирському 

транспорті – автобусі, який працює 

в звичайному режимі руху, що 

здійснюється у м. Полтава 

суб’єктами господарювання 

незалежно від форми власності та 

організаційно-правової форми 

господарювання, у розмірі 5,00 грн 

(вартість разового проїзду одного 

пасажира) 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
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міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

          53 15.05.2019 Рішення  

МВК 

 №96 

Про встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом - 

тролейбусом 

Управління 

соціального 

розвитку 

(відділ 

тарифної 

олітики та 

моніторингу 

цін) 

 

16.05. 

2020 

16.05.2023 Даним рішенням встановлено 

Комунальному підприємству 

«ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАН

С» Полтавської міської ради тариф 

на перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом – 

тролейбусом на рівні 3,00 грн 

(вартість одного 

пасажироперевезення)  

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

         54 07.08.2019 Рішення  

МВК 

№165 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 

27.04.2011р. №155 "Про 

впорядкування питання 

встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава" 

Управління 

адміністративн

их послуг 

Полтавської 

міської ради 

01.02. 

2021 

01.02.2024 Даним рішенням внесені зміни до 

рішення виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 

27.04.2011р. №155 «Про 

впорядкування питання 

встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава» та до рішення 

виконавчого комітету Полтавської 

міської ради від 17.08.2012р. №182 

«Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Полтавської 

міської ради від 27.04.2011р. №155 

«Про впорядкування питання 

встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг та їх 

обліку в м. Полтава», а саме: 

http://www.rada-poltava.gov.ua/
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замінити слова «управління 

розвитку підприємницької 

діяльності виконавчого комітету 

Полтавської міської ради» в тексті 

цих рішень на слова «управління 

адміністративних послуг 

Полтавської міської ради» 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

        55 09.10.2019 Рішення  

МВК 

 №217 

Про затвердження норм надання 

послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Полтава на 2019-

2023 роки 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

10.10. 

2020 

10.10.2023 Даним рішенням затверджено 

норми надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів у м. 

Полтава на 2019-2023 роки згідно з 

додатком до цього рішення 

З детальною інформацією можна 

ознайомитись на сайті Полтавської 

міської ради http://www.rada-

poltava.gov.ua/: «Документи» – 

розділ «Регуляторна діяльність» - 

«Реєстр регуляторних актів». 

 

*Рішення МР    – рішення міської ради; 

*Рішення МВК – рішення виконавчого комітету. 
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