
 

  

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Полтавської міської ради на 2019 рік 

 
 

Назва рішення 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

Строк 

підготовки 

та 

прийняття 

   Відповідальні 

    за розробку 

1. Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання 

коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури  

. Полтава в новій редакції 

 

 

Зміна Правил 

визначення вартості 

будівництва ДСТУ  

Б Д.1.1-1:2013 

2019  

рік 

Управління 

економічних 

питань  

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

2.Про встановлення на 

території міста Полтави 

туристичного збору на 2020 

рік 

 

 

  

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління  

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

3.Про встановлення на 

території міста Полтави 

транспортного податку на 

2020 рік 

 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

4.Про встановлення на 

території міста Полтави 

збору за місця для 

паркування транспортних 

засобів на 2020 рік 

 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

5.Про встановлення податку 

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на 

території міста Полтави на 

2020 рік  

 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 



 

6.Про встановлення на 

території міста Полтави 

єдиного податку на 2020 рік 

 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

7.Про встановлення ставок і 

пільг із сплати земельного 

податку у м.Полтава 

При відповідних 

змінах у 

законодавстві 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

 Полтавське 

міське 

управління  

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

8.Про орендну плату за 

землю у м.Полтава 

При відповідних 

змінах у  

законодавстві 

І півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Полтавське 

міське 

управління  

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

9.Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії 

Полтавської міської ради 

сьомого скликання від 16 

червня 2017 року «Про 

затвердження Правил 

благоустрою міста Полтава» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І півріччя 

2019  

року 

Інспекція по 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним 

та санітарним 

станом міста 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

 

 



 

 10.Про встановлення 

обмежень продажу пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових у м.Полтаві 

Збереження та 

зміцнення здоров’я 

населення, захист від 

негативних наслідків 

споживання 

алкогольних напоїв, 

мінімізація 

соціального, 

економічного впливу 

алкоголізму на 

суспільство. 

І півріччя 

2019  

року 

Депутат 

міської ради 

Волков Е.К. 

Управління 

адміністративн

их послуг 

Полтавської 

міської ради 

    

11.«Про внесення змін 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)» 

Необхідність 

дотримання 

принципів 

добросовісної 

конкуренції, 

відкритості та 

прозорості при 

передачі в оренду 

майна комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста шляхом 

проведення 

електронних аукціонів 

з використанням 

системи Prozoro. 

І півріччя 

2019  

року 

Депутат 

міської ради 

Ямщиков В.В. 

Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста. 

12. «Про внесення змін до 

Положення про 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької 

діяльності на території 

м.Полтави, затвердженого 

рішенням двадцять другої 

сесії Полтавської міської 

ради шостого скликання 

від 18.05.2012.» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними актами 

Полтавської міської 

ради. 

І півріччя 

2019  

року 

Депутат 

міської ради 

Ямщиков В.В. 

Управління з 

питань 

містобудуван 

ня                      

та архітектури 

13.«Про встановлення 

ставок і пільг із сплати 

земельного податку на 2020 

рік у м. Полтава» 

При відповідних  

змінах у 

законодавстві. 

І 

півріччя 

2019 

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету  

Полтавської 

міської ради  

 

Полтавське 



 

міське 

управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

14.«Про орендну плату за 

землю у 2020 році в       м. 

Полтава» 

При відповідних  

змінах у 

законодавстві. 

І 

півріччя 

2019 

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету  

Полтавської 

міської ради  

 

Полтавське 

міське 

управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

15.«Про затвердження 

Порядку залучення, 

розрахунку розміру і 

використання коштів пайової 

участі у розвитку 

інфраструктури м.Полтава в 

новій редакції» 

Зміна Правил 

визначення вартості 

будівництва  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Управління 

економічних 

питань  

16.«Про встановлення на 

території міста Полтави 

туристичного збору на 2020 

рік» 

 

 

  

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління  

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

17.«Про встановлення на 

території міста Полтави 

транспортного податку на 

2020 рік» 

 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

18.«Про встановлення на 

території міста Полтави 

збору за місця для 

паркування транспортних 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 



 

засобів на 2020 рік» прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

19.«Про встановлення 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, на території міста 

Полтави на 2020 рік» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

20.«Про встановлення на 

території міста Полтави 

єдиного податку на 2020 рік» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

21. «Про встановлення 

ставок і пільг із сплати 

земельного податку на 2020 

рік у м. Полтава» 

При відповідних  

змінах у 

законодавстві 

ІІ 

півріччя 

2019 

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету  

Полтавської 

міської ради  

 

Полтавське 

міське 

управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

22. «Про орендну плату за 

землю у 2020 році в м. 

Полтава» 

При відповідних  

змінах у 

законодавстві 

ІІ 

півріччя 

2019 

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету  

Полтавської 

міської ради  

 

Полтавське 

міське 

управління 

земельних 

ресурсів та 



 

земельного 

кадастру 

23. «Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії 

Полтавської міської ради 

сьомого скликання від               

16 червня 2017 року «Про 

затвердження Правил 

благоустрою міста Полтава» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними актами 

Полтавської міської 

ради 

 

ІІ півріччя 

2019  

року 

 

Інспекція по 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним та 

санітарним 

станом міста 

24. «Про встановлення 

обмеження продажу пива 

(крім безалкогольного) 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових у 

м.Полтава» 

Збереження та 

зміцнення здоров’я 

населення, захист від 

негативних наслідків 

споживання 

алкогольних напоїв, 

мінімізація 

соціального, 

економічного впливу 

алкоголізму на 

суспільство  

 

 

ІІ півріччя 

2019  

року  

 

Депутат 

міської ради  

Е. Волков  

 

Управління 

адміністратив- 

них послуг 

Полтавської 

міської ради 

25. «Про внесення змін 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)» 

Необхідність 

дотримання 

принципів 

добросовісної 

конкуренції, 

відкритості та 

прозорості при 

передачі в оренду 

майна комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста шляхом 

проведення 

електронних аукціонів 

з використанням 

системи Prozorro 

 

 

ІІ півріччя 

2019  

року 

 

Депутат 

міської ради  

В. Ямщиков  

 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міста 

26. «Про внесення змін до 

Положення про 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької 

діяльності на території 

м.Полтави, затвердженого 

рішенням двадцять другої 

сесії Полтавської міської 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними актами 

Полтавської міської 

ради 

ІІ півріччя 

2019  

року 

Депутат 

міської ради  

В. Ямщиков  

 

Управління з 

питань 

містобудуван- 

ня та 

архітектури 



 

ради шостого скликання 

від 18.05.2012» 

27. «Про затвердження 

Регламенту роботи центру 

надання адміністративних 

послуг Полтавської 

міської ради в новій 

редакції» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства 

ІI  

півріччя 

2019р. 

Управління 

адміністративн

их послуг 

Полтавської 

міської ради 

  


