
 
 

 
 

 

П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 
(двадцять восьма сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
                                     

від 29 листопада 2019 року 

  

 

Про затвердження плану діяльності  

з підготовки проєктів регуляторних актів  

на 2020 рік та орієнтовного переліку  

основних питань для розгляду на сесіях  

Полтавської міської ради у І півріччі 2020 року 

 

 

 

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та керуючись 

пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних          

актів на 2020 рік та орієнтовний перелік основних питань для 

розгляду на сесіях Полтавської міської ради у І півріччі 2020 року 

згідно з додатком. 
 

2. Прес-службі оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової 

інформації та на офіційному сайті Полтавської міської ради в 

десятиденний термін після його прийняття та підписання. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Олександр ШАМОТА 

     

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять восьмої 

сесії Полтавської міської ради 

сьомого скликання  

від 29 листопада 2019 року 

 

 План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

та орієнтовний перелік основних питань для розгляду на сесіях Полтавської 

міської ради у І півріччі 2020 року 

Назва рішення 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

Строк 

підготов

ки 

 та 

прийнят

тя 

Відповідальні 

 за розробку 

Про затвердження Правил 

користування міським 

транспортом (тролейбусом, 

автобусом) у м. Полтава 

(регуляторний акт) 

 

З метою поліпшення 

транспортного 

обслуговування 

мешканців і гостей 

міста 

І 

півріччя 

2020  

року 

Відділ з питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку  

Про затвердження 

Регламенту роботи центру 

надання адміністративних 

послуг Полтавської міської 

ради в новій редакції 

(регуляторний акт) 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства 

І  

півріччя 

2020 

року 

Управління 

адміністратив-

них послуг 

Полтавської 

міської ради 

Про припинення 

розміщення заїжджих 

пересувних цирків-шапіто з 

тваринами на території       

м. Полтави 

(регуляторний акт) 

Відповідно до 

Законів України 

«Про захист тварин 

від жорстокого 

поводження», «Про 

тваринний світ» 

І 

півріччя 

2020  

року 

Управління 

адміністратив

них послуг 

Полтавської 

міської ради 

Про заборону продажу та 

розміщення на кладовищах 

м. Полтави пластикових 

квітів, вінків та інших 

ритуальних товарів, 

виготовлених із пластику 

(регуляторний акт) 

Забезпечення 

чистоти 

навколишнього 

природного 

середовища, 

зменшення кількості 

твердих побутових 

відходів, продукти 

згорання яких є 

токсичними і 

небезпечними для 

людини, переробка та 

утилізація яких 

потребує значних 

І 

півріччя 

2020  

року 

Управління 

адміністратив

них послуг 

Полтавської 

міської ради 



витрат 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

туристичного збору на            

2021 рік 

(регуляторний акт) 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

збору за місця для 

паркування транспортних 

засобів на 2021 рік 

(регуляторний акт) 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

транспортного податку на 

2021 рік  

(регуляторний акт) 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Про встановлення податку 

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 

території міста Полтави на 

2021 рік 

(регуляторний акт) 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

єдиного податку на 2021 рік 

(регуляторний акт) 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства та 

прийнятими 

нормативними 

актами Полтавської 

міської ради 

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Про встановлення ставок і 

пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік у 

м.Полтаві 

(регуляторний акт) 

При відповідних 

змінах в 

законодавстві  

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 



Полтавської 

міської ради 

 

Полтавське 

міське 

управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

Про орендну плату за землю 

у 2021 році в м.Полтаві 

(регуляторний акт) 

При відповідних 

змінах в 

законодавстві  

І 

півріччя 

2020  

року 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

 

Полтавське 

міське 

управління 

земельних 

ресурсів та 

земельного 

кадастру 

Про затвердження 

Положення про систему 

«Безпечне місто» в              

м. Полтава 

(регуляторний акт) 

Законів  України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», «Про 

інформацію» 

І 

півріччя 

2020  

року 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

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 

2020  

року 

Інспекція по 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним 

та санітарним 

станом міста 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       Олександр ШАМОТА 


