
 

План - графік  

проведення заходів з відстеження результативності  

прийнятих  виконавчим комітетом та Полтавською міською радою  

регуляторних актів на 2020 рік  

 
№  

п/п 

Дата 

прийняття 

Номер 

рішення 

(регуля- 

торний 

орган) 

Назва регуляторного 

акту 

Тип 

відстежен

ня 

Строки 

виконання 

заходів з 

відсте- 

ження 

результа- 

тивності 

РА 

Структур- 

ний 

підрозділ,  

відповіда- 

льний за 

підготовку 

звіту з 

відстеження 

результа- 

тивності РА 
1. 03.04.2007 

 

Рішення 

МР  

13 сесія 

Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами та 

спеціальних конструкцій 

для розміщення 

зовнішньої реклами в 

м.Полтаві 
 

Періодичне 30.05.2020 
 

КП «Полтава-

сервіс» 

Полтавської 

міської ради 

 

2. 25.02.2010 Рішення 

МР 

50 сесія 

Про порядок надання та 

зміни адрес об'єктам 

нерухомості в м. Полтаві 

Періодичне Липень 

2020 

Управління з 

питань 

містобудуван

ня та 

архітектури 

3. 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 

містобудування та 

архітектури у м. 

Полтава 
 

Періодичне 10.08.2020 Управління з 

питань 

містобудуван

ня та 

архітектури 

4. 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” 

Періодичне Грудень 

2020 

Відділ з 

питань 

транспорт-

них 

перевезень та 

зв’язку 

5. 18.05.2012 Рішення 

МР 

22 сесія   

Про затвердження 

Положення про 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької 

діяльності 
 

Періодичне 04.04.2020 Управління з 

питань 

містобудуван

ня та 

архітектури 



6. 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. 
 

Періодичне 28.02.2020 Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста 

7. 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»  

 

Періодичне 03.04.2020 Управління 

адміністрати

вних послуг 

8. 28.12.2012 Рішення 

МВК 

№ 353 

Про затвердження 

кошторису витрат та 

встановлення розміру 

плати за участь у 

конкурсі з визначення 

автомобільних 

перевізників 
 

Періодичне 27.01.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

9. 28.12.2012 Рішення 

МВК 

№ 354 

Про затвердження 

нормативів питного 

водопостачання та норм 

питомого 

водоспоживання 

населенням міста 
 

Періодичне 23.02.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

10. 12.07.2013 Рішення  

МР  

32 сесія 

Про затвердження норм 

споживання теплової 

енергії на 

централізоване опалення 

та підігрів води для 

населення м. Полтава 
 

Періодичне 31.08.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

11. 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) 

Періодичне 31.10.20 Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста 



12. 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 
 

Періодичне 23.10.2020 Департамент 

економіки і 

інвестицій 

13. 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” 

Періодичне 15.12.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

14. 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 
 

Періодичне Грудень 

2020 

Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

15. 18.08.2016 Рішення 

МВК  

№ 158 

Про затвердження 

Правил приймання 

стічних вод підприємств 

у систему каналізації м. 

Полтави 

Періодичне 29.09.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

16. 04.10.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 27 сесія 

 
 

Про встановлення 

обмежень продажу пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин столових в м. 

Полтава 

Базове Березень 

2020 

Управління 

адміністратив

них послуг 

17. 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 

Повторне 18.04.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 



«Спецкомбінат 

похоронно-ритуального 

обслуговування» 

18. 15.05.2019 Рішення  

МВК 

 №95 

Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів у 

пасажирському 

транспорті м.Полтава 

Повторне 16.05.2020 Департамент 

економіки і 

інвестицій 

 
 

19. 15.05.2019 Рішення  

МВК 

 №96 

Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів міським 

електричним 

транспортом - 

тролейбусом 

Повторне 16.05.2020 Департамент 

економіки і 

інвестицій 

 
 

20. 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 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління  

21. 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

Про встановлення 

ставок і пільг до сплати 

земельного податку на 

2020 рік у м. Полтаві 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

22. 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

туристичного збору на 

2020 рік 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

23. 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

транспортного податку 

на 2020 рік 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

24. 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 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

25. 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

єдиного податку на 2020 

рік 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

26. 12.07.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 25 сесія 

 

 

Про орендну плату за 

землю у 2020 році в 

м.Полтаві 

Базове 

 

 

Повторне 

Березень 

2020 

 

Листопад 

2020 

Бюджетно-

фінансове 

управління 



27. 09.10.2019 Рішення  

МВК 

 №217 

Про затвердження норм 

надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів у м. Полтава на 

2019-2023 роки 

Повторне 10.10.2020 Управління 

житлово-

комуналь- 

ного 

господарства 

Примітка : МР – Полтавська міська рада, МВК – виконавчий комітет Полтавської міської ради 

 


