
 

План - графік  

проведення заходів з відстеження результативності  

прийнятих  виконавчим комітетом та Полтавською міською радою  

регуляторних актів на 2019 рік  

 
№  

п/п 

Дата 

 прий- 

няття 

Номер 

рішення 

(регуля- 

торний 

орган) 

Назва регуляторного 

акту 

Тип 

відстеження 

Строки 

виконання 

заходів з 

відсте- 

ження 

результа- 

тивності 

РА 

Структур- 

ний 

підрозділ,  

відповіда- 

льний за 

підготовку 

звіту з 

відстеження 

результа- 

тивності РА 
1. 30.12.2008р. Рішення 

МР  

35 сесія 

Про нормативну грошову 

оцінку земель м. Полтави 

Періодичне листопад 

2019 

Управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

2. 21.01.2009р. Рішення 

МВК  

№ 04 

Про затвердження нової 

мережі міських 

пасажирських маршрутів 

загального користування м. 

Полтава 

Періодичне лютий 

2019 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

3. 11.03.2009р. Рішення 

МВК  

№ 63 

Про конкурсний комітет з 

визначення робочого органу, 

на який покладаються 

функції з підготовки 

матеріалів для проведення 

конкурсу 

Періодичне березень 

2019 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

4. 13.08.2009р. Рішення 

МР 

42сесія 

Про Порядок розміщення та 

будівництва гаражів для 

легкових автомобілів у м. 

Полтава 

Періодичне жовтень 

2019 

 

Управління з 

питань 

містобудуван

ня та 

архітектури 

5. 13.08.2009р. Рішення 

МР 

42 сесія 

Про затвердження Правил 

проведення земляних робіт 

на території міста Полтава 

Періодичне жовтень 

2019 

Інспекція з 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним 

та санітарним 

станом міста 

6. 27.04.2011р. Рішення 

МВК 

№ 155 

Про впорядкування питання 

встановлення режимів 

роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарства і 

сфери послуг та їх обліку в 

м. Полтава 

Періодичне квітень 

2019 

Управління 

розвитку 

підприємниць

кої діяльності 

7, 01.11.2011р. Рішення 

МР 

15 сесія 

Про затвердження Порядку 

передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності 

територіальної громади 

м.Полтави 

 

Періодичне січень 

2019 

Управління 

майном 

комунальної 

власності міст 

8. 08.12.2011р. Рішення 

МР 

16 сесія 

Про визначення мінімальної 

суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних 

осіб у м. Полтаві 

Періодичне квітень 

2019 

Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста 



9. 30.01.2012р. 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 

Періодичне березень 

2019 

Інспекція з 

контролю за 

благоустрою, 

санітарним та 

екологічним 

станом міста 

10. 18.05.2012р. Рішення 

МР 

22 сесія   

Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання 

коштів пайової участі  у 

розвитку інфраструктури м. 

Полтава 

Періодичне липень 

2019 

Управління 

економічних 

питань 

11. 02.08.2012р. Рішення 

МР 

25 сесія 

Про затвердження Порядку 

видалення зелених 

насаджень (дерев, кущів, 

газонів і квітників) у м. 

Полтава у новій редакції 

Періодичне вересень 

2019 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

12. 18.09.2012р. Рішення 

МР 

26 сесія 

Про затвердження 

Положення про порядок 

списання та передачі майна 

комунальної власності міста 

Періодичне листопад 

2019 

Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста 

13. 18.09.2012р Рішення 

МР 

26 сесія 

 

Про затвердження 

Положення про паркування 

транспортних заходів у м. 

Полтава 

Періодичне жовтень 

2019 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

14. 18.09.2012р. Рішення 

МР 

26 сесія 

 

Про затвердження 

Положення про конкурсний 

комітет з визначення опера-

торів для паркування і умови 

проведен-ня конкурсу  на 

надання права з обладнання 

та утримання майданчиків 

для платного паркування 

транспортних засобів на 

вулично-дорожній мережі м. 

Полтава 

Періодичне жовтень 

2019 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

15. 23.04.15р Рішення 

49 сесії 6 

скликання 

Про внесення змін та 

доповнень до “Програми 

приватизації об'єктів, що 

належать до комунальної 

власності м. Полтава на 

2013-2015 роки”, 

затвердженої рішенням 31 

сесії Полтавської міської 

ради 6 скликання 17.05.2013 

року 

Періодичне Травень 

2019 

Управління 

майном 

комунальної 

власності 

16, 05.08.15 р. Рішення 

МВК 

№ 149 

Про затвердження умов 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міському  

автобусному маршруті 

загального користування 

Періодичне Серпень 

2019 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв'язку 

17. 22.12.2017 Рішення 13 

сесії МР 7 

скликання 

Про затвердження Правил 

утримання домашніх тварин 

у м. Полтава 

Повторне Січень 

 2019 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 



18. 08.08.2018 Рішення 

МВК 

 № 160 

Про встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, що 

надаються ритуальною 

службою м.Полтава – 

комунальним підприємством 

«Спецкомбінат похоронно-

ритуального 

обслуговування» 

Повторне Серпень 

2019 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

19. 28.08.2018 Рішення 

МВК 

 № 180 

Про впровадження 

автоматизованої системи 

обліку проїзду в міському 

пасажирському транспорті 

м. Полтава 

Повторне Серпень 

2019 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв'язку 

 

 


