
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок першої сесії шостого скликання 

 

 

03 грудня 2014 року                                                                                                   № 226 

 

 

Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної  

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2014 рік 
  
 
 

          Відповідно до статті 26 закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ та статті 38 закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“, заслухавши звіт міського голови 

Рябоконя О.П. про здійснення державної регуляторної політики Пирятинською 

міською радою та її виконавчим комітетом в 2014 році, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

  

     1. Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2014 році взяти до 

відома (додається). 

     2. Доручити секретарю міської ради Новікову О.О. забезпечити 

оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті міста Пирятина та 

Пирятинського району в 5-денний термін з дня його прийняття. 

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. та голову 

головної постійної комісії міської ради з питань реалізації державної 

регуляторної політики Салівон О.О. 

 

 

 

Міський голова                      О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 



Звіт міського голови щодо здійснення державної  

регуляторної політики Пирятинською міською радою та її  

виконавчим комітетом за 2014 рік 

 

 

На виконання вимог пункту 9 статті 26 закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“ на розгляд чергової сорок першої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання пропонується заслуховування звіту міського 

голови про здійснення державної регуляторної політики міською радою та її 

виконавчим комітетом за 2014 рік. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

регуляторної політики відповідно до норм закону України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ розробка 

проектів регуляторних актів Пирятинської міської ради та її виконавчого 

комітету в 2014 році здійснювалося відповідно до плану діяльності 

Пирятинської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2014 рік, 

затвердженого і оприлюдненого у грудні 2013 року (рішення тридцятої 

(позачергової) сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 10 грудня 

2013 року „Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2014 рік“). 

Упродовж року до плану вносилися зміни (рішення тридцять другої  сесії 

Пирятинської міської ради від 29 січня 2014 року, рішення тридцять п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 30 квітня 2014 року, рішення 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 13 

серпня 2014 року № 147, рішення тридцять дев’ятої сесії Пирятинської міської 

ради шостого скликання від 26 вересня № 179, рішення сорокової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 13 листопада 2014 року № 

207). 

Всього за 2014 рік розробниками регуляторних актів було заплановано 

підготувати 13 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, із них 6 

регуляторних актів прийнято сесією міської ради, 2 – її виконавчим комітетом, 

1 – не прийнято в зв’язку з необхідністю доопрацювання, 4 –  не розглядалися 

або знаходяться в стадії обговорення громадою. 

В 2014 році прийняті такі регуляторні акти: 

          рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради шостого 

скликання від 29 січня 2014 року: 

№ 18 „Про затвердження нормативних документів по використанню 

комунального майна, що знаходиться у власності територіальної громади   

м.Пирятин“; 

№ 19 „Про затвердження Положення про порядок продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості на 

території Пирятинської міської ради та встановлення розміру авансового 

внеску“; 

№ 20 „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок“; 



 

рішення тридцять шостої сесії Пирятинської міської ради шостого 

скликання від 18 червня  2014 року: 

№ 117 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської 

міської ради на 2014 рік“; 

№ 118 „Про місцеві податки та збори на 2015 рік“; 

№ 119 „Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності у місті Пирятині; 

 

рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 27 серпня 

2014 року: 

№ 238 „Про встановлення форми заяви, розрахунків та підтвердних 

матеріалів при встановленні тарифів на послуги з централізованого опалення“; 

 

рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 08 жовтня 

2014 року: 

№ 273 „Про норми споживання теплової енергії на централізоване 

опалення житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ 

„Лубнитеплоенерго“. 

 

Регуляторна діяльність Пирятинської міської ради протягом 2014 року 

висвітлювалася в районній газеті „Пирятинські вісті“ та на веб-сайті міста 

Пирятина та Пирятинського району  в рубриці „Регуляторна політика“. 

Всі проекти регуляторних актів пройшли стандартизовану систему 

процедур регуляторної політики відповідно до вимог чинного законодавства. 

Відповідно до вимог статей 8, 9, 33-35 закону України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ кожен 

проект регуляторного акту, який повинен затверджуватися рішенням сесії 

міської ради, надавався розробником на засідання головної постійної комісії з 

питань реалізації державної регуляторної політики, функції якої покладені 

рішенням чотирнадцятої (позачергової) сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 06 січня 2012 року на Постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва для вивчення та надання висновків про відповідність того чи 

іншого проекту регуляторного акта вимогам чинного законодавства. 

В разі отримання позитивного висновку головної постійної комісії при  

міській раді, розробник розміщував повідомлення про оприлюднення проекту 

регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій в районній 

газеті „Пирятинські вісті“, а сам проект регуляторного акту та відповідний 

аналіз регуляторного впливу оприлюднювався шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті міста Пирятина та Пирятинського району, а також на 

новоствореному сайті територіальної громади міста Пирятина в мережі 

Інтернет. 



Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та 

відповідного аналізу регуляторного впливу приймалися на протязі одного – 

трьох місяців (стаття 9 закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“). 

Після процедури обговорення та отримання зауважень і пропозицій 

проекти регуляторних актів виносилися на засідання сесії або виконкому 

міської ради відповідно до вимог чинного законодавства для прийняття самого 

регуляторного акту. 

Після прийняття регуляторних актів проводиться відстеження їх 

результативності, що відображається у відповідних звітах. 

Кількість таких відстежень у 2014 році - 7,  

в тому числі за типами: 

1. Базові (8 звітів): 

 

          звіти про базове відстеження результативності рішення тридцятої другої 

сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 29 січня 2014 року: 

№ 18 „Про затвердження нормативних документів по використанню 

комунального майна, що знаходиться у власності територіальної громади   

м.Пирятин“; 

№ 19 „Про затвердження Положення про порядок продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості на 

території Пирятинської міської ради та встановлення розміру авансового 

внеску“; 

№ 20 „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок“; 

 

звіти про базове відстеження результативності рішення тридцять шостої 

сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 18 червня  2014 року: 

№ 117 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської 

міської ради на 2015 рік“; 

№ 118 „Про місцеві податки та збори на 2015 рік“; 

№ 119 „Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності у місті Пирятині; 

 

звіт про базове відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради від 27 серпня 2014 року: 

№ 238 „Про встановлення форми заяви, розрахунків та підтвердних 

матеріалів при встановленні тарифів на послуги з централізованого опалення“; 

 

звіт про базове відстеження результативності рішення виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради від 08 жовтня 2014 року: 

 № 273 „Про норми споживання теплової енергії на централізоване 

опалення житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ 

„Лубнитеплоенерго“. 



 

2. Повторні (3 звіти): 

 

звіт про повторне відстеження результативності рішення двадцять сьомої 

сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 26 червня 2013 року 

„Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення за їх цільовим та функціональним 

використанням у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки 

земель м.Пирятин“; 

звіт про повторне відстеження результативності рішення двадцять сьомої 

сесії шостого скликання Пирятинської міської ради шостого скликання від 26 

червня 2013 року „Про місцеві податки та збори на 2014 рік“; 

 звіт про повторне відстеження результативності рішення двадцять сьомої 

сесії шостого скликання Пирятинської міської ради шостого скликання від 26 

червня 2013 року „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської 

міської ради на 2014 рік“. 

 

3. Періодичні (1 звіт): 

 

звіт про періодичне відстеження рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 23 серпня 2012 року  „Про 

затвердження Положення та типового договору „Про пайову участь (внесок) 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м.Пирятин та Положення „Про цільовий фонд розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Пирятин“.          

Проектом рішенням сорок першої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 03 грудня 2014 року  планується затвердження плану 

діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 

 

    

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 


