
 

План - графік  

проведення заходів з відстеження результативності  

прийнятих  виконавчим комітетом та Полтавською міською радою  

регуляторних актів на 2021 рік  

 
№  

п/п 

Дата 

прийняття 

Номер 

рішення 

(регуля- 

торний 

орган) 

Назва регуляторного 

акту 

Тип 

відстежен

ня 

Строки 

виконан

ня 

заходів з 

відсте- 

ження 

результа- 

тивності 

РА 

Структур- 

ний підрозділ,  

відповіда- 

льний за 

підготовку 

звіту з 

відстеження 

результа- 

тивності РА 
1 20.01.2010 Рішення 

МВК 

№24 

Про затвердження 

тарифів з надання 

послуг Полтавським 

КАТП-1628 (п.2 додатку 

чинний 

Періодичне березень 

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2 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» 

Періодичне квітень 

2021 

КП «Полтава-

сервіс» ПМР 

3 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» 

Періодичне березень 

2021 

 

Інспекція з 

контролю за 

благоустроєм, 

санітарним та 

екологічним 

станом міста 

4 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» 

Періодичне жовтень 

2021 

КП «Полтава-

сервіс» ПМР 

5 02.11.2011 Рішення 

МВК 

№ 37 

Про затвердження 

розміру фактичних 

витрат на копіювання та 

Періодичне грудень 

2021 

Відділ обліку 

та звітності 

виконавчого 



друк документів, що 

надаються за запитами 

на інформацію, та 

порядку відшкодування 

цих витрат 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

6 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 

Періодичне червень 

2021 

Управління з 

питань 

містобуду- 

вання та 

архітектури 

7 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 

 

Періодичне січень 

2021 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв'язку 

8 30.01.2014 Рішення  

МР 

поза- 

чергова  

38 сесія 

Про затвердження 

Тимчасового порядку 

оформлення та видачі 

дублікатів свідоцтв про 

право власності на 

нерухоме  майно м. 

Полтави. 

Періодичне березень 

2021 

Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста 

9 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. 

Періодичне березень 

2021 

Управління 

майном 

комунальної 

власності 

міста 

10 16.06.2017 Рішення  

МР 

 11 сесія 

Про затвердження 

Правил благоустрою 

міста Полтава 

Періодичне липень 

2021 

Інспекція з 

контролю за 

благоустроєм, 

екологічним 

та санітарним 

станом міста 
11 22.12.2017 Рішення 

МР  

13 сесія  

Про затвердження 

Правил утримання 

домашніх тварин у 

м.Полтава 

Періодичне грудень 

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 
12 04.10.2019 Рішення 

МР  

поза- 

чергова 

 27 сесія 

Про встановлення 

обмежень продажу пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

Повторне лютий 

2021 

Управління 

адміністратив

них послуг 

Полтавської 

міської ради 



 напоїв, вин столових в м. 

Полтава 
13 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" 

Повторне лютий 

2021 

Управління 

адміністратив

них послуг 

Полтавської 

міської ради 

14 22.01.2020 Рішення  

МВК 

 № 2 

Про затвердження 

Правил користування 

міським пасажирським 

транспортом 

(тролейбусом, 

автобусом) у м.Полтава 

Базове 

 

 

 

 

Повторне 

січень 

2020 -  

зроблено 

 

січень –

лютий 

2021 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

15 20.05.2020 Рішення  

МВК 

 № 142 

Про внесення змін у 

додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

Полтавської міської 

ради від 08.08.2018 року 

№160 «Про 

встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, що 

надаються ритуальною 

службою м.Полтава – 

комунальним 

підприємством 

«Спецкомбінат 

похоронно-ритуального 

обслуговування» 

Повторне травень 

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

16 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про встановлення 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території міста Полтава 

на 2021 рік 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 
17 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

єдиного податку на 2021 

рік 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 
18 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

збору за місця для 

паркування 

транспортних засобів на 

2021 рік 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 



19 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

транспортного податку 

на 2021 рік 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 
20 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про встановлення на 

території міста Полтави 

туристичного збору на 

2021 рік 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 
21 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про орендну плату за 

землю у 2021 році в 

м.Полтаві 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 
22 10.07.2020 Рішення 

МР 

35 сесія 

Про встановлення 

ставок і пільг до сплати 

земельного податку на 

2020 рік у м. Полтаві 

Базове травень 

2021 

Бюджетно-

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

*Рішення МР    – рішення міської ради; 

*Рішення МВК – рішення виконавчого комітету. 

 

 


