
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятдесятої позачергової сесії сьомого скликання 

 
 

11 березня 2019 року № 115 

 
 

Про звіт міського голови щодо  

здійснення державної регуляторної  

політики Пирятинською міською радою   

та її виконавчим комітетом за 2018 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 2018 році, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2018 році взяти 

до відома (додається). 

2. Доручити начальнику управління економіки виконкому міської ради 

Солдатовій І.В. оприлюднити рішення в 5-денний термін з дня його 

прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально- економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 
 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення п’ятдесятої 

 позачергової сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 11 березня 2019 року № 115 

 

Звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики Пирятинською міською радою 

та її виконавчим комітетом за 2018 рік 
 

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

самоврядування в Україні“ на розгляд сорок дев’ятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання пропонується звіт про здійснення державної 

регуляторної політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом 

за 2018 рік. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

регуляторної політики, розробка проектів регуляторних актів Пирятинської 

міської ради та її виконавчого комітету та складання аналізу їх впливу в         

2018 році здійснювалася відповідно до вимог, визначених: 

Законом України від 11.09.2003 року № 1160-ІУ „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“; 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 „Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта“; 

указами Президента України, іншими нормативними актами, що 

регулюють взаємовідносини у сфері господарських і адміністративних відносин 

між  регуляторними органами та суб’єктами господарювання,  

планом діяльності Пирятинської міської ради з підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік, затвердженим рішеннями сесій Пирятинської міської ради: 

у грудні 2017 року (рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 302 „Про затвердження 

плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018рік“); 

у лютому 2018 року (рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 89 „Про внесення змін  та 

доповнень до плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018рік“); 

у жовтні 2018 року (рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 жовтня 2018 року № 295 „Про внесення змін до 

плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018 рік“). 

 

Для забезпечення виконання регуляторної діяльності міською радою та її 

виконавчими органами було напрацьовано відповідну послідовність 

процедурних дій, а саме: 



1) розробка планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. 

2) підготовка проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного 

впливу. 

3) опублікування повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних 

актів та безпосередньо проектів разом з аналізом їх регуляторного впливу в газеті 

„Пирятинські вісті“. 

4) робота із зацікавленими суб’єктами у сфері господарської діяльності 

(отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань тощо). 

5) прийняття комісією міської ради рішення про початок роботи з 

підготовки проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу та 

висновку про відповідність підготовлених проектів регуляторних актів вимогам 

Закону України „Про засади державної регуляторної політики у  сфері 

господарської діяльності“. 

6) підготовка та направлення нормативно-правових регуляторних актів 

міської ради до: 

територіального відділення Антимонопольного комітету України для 

отримання погодження щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та 

антимонопольного регулювання (Розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 01 квітня 1994 року № 4-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 20.04.1994 року  за № 78/287); 

державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо їх 

удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики, з 

метою отриманння зауважень та пропозицій; 

7) ухвалення регуляторних  актів на засіданнях сесій міської  ради. 

8) офіційне оприлюднення ухвалених регуляторних  актів на офіційному 

веб-сайті Пирятинської міської  ради. 

9) проведення відстежень результативності ухвалених регуляторних актів 

(базового, повторного, періодичного). 

10) підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності дії 

регуляторного акта. 

 

Відповідно до вимог законодавства у 2018 році були прийняті такі 

регуляторні акти: 
рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

26 червня 2018 року: 

№ 205 „Про місцеві податки і збори на  2019 рік“; 

№ 206 „Про транспортний податок на 2019 рік“; 

№ 207 „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2019 рік“; 

№ 208 „Про єдиний податок на 2019 рік“; 

№ 209 „Про туристичний збір на 2019 рік“; 

№ 210 „Про плату за землю на 2019 рік“ 

№ 211 „Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади“; 

№ 212 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 



орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської 

міської ради на 2019 рік“. 

Крім того, прийнято рішення сорок п’ятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 04 грудня 2018 року № 342 „Про затвердженння Плану 

діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 

2019 рік“), в якому зазначені проекти регуляторних актів на 2020 рік. 

Відповідно до вимог статті 10 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, розробником проектів 

регуляторних актів (виконавчим комітетом Пирятинської міської ради) у         

2018 році було проведено відстеження їх результативності, що відображалось у 

відповідних звітах. 

 

Кількість таких відстежень у 2018 році за типами: 

Повторні (5 звітів): 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 30 червня 2017 року „Про місцеві податки та збори на 2018 рік“: 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 
рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 30 червня 2017 року „Про єдиний податок на 2018 рік“ (таблиця 1 з обсягом 

надходжень) додається. 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 
рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 30 червня 2017 року „Про плату за землю на 2018 рік“ (таблиця 2 з 

інформацією про обсяг надходжень) додається . 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 30 червня 2017 року „Про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 2018 рік“ (таблиця 3 з інформацією про обсяг 

надходжень) додається. 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 30 червня 2017 року „Про транспортний податок на 2018 рік“ (таблиця 4 з 

інформацією про обсяг надходжень) додається. 

звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 
рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 30 червня 2017 року „Про туристичний збір на 2018 рік“ (таблиця 5 з 

інформацією про обсяг надходжень) додається. 

Враховуючи вищевикладене, можна зазначити, що в цілому стан реалізації 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді визначає стійку 

тенденцію до впорядкування регуляторних процесів згідно з нормами та 

вимогами Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя 

дозволяє врахувати інтереси влади та господарюючих суб’єктів. 

 

Міський голова О.П.Рябоконь 



 Додаток до звіту 

 (таблиця 1) 

 

 

Обсяг надходжень єдиного податку за 2018 рік до бюджету міської ОТГ: 

 

Показники 

результативності дії 

регуляторного акта:  

Заплановано 

до виконання 

на 2018 рік    

в тис. грн. 

Фактичне  

виконання 

у 2018           

в тис.грн. 

% 

вико-

нання  

в %  

Відхилення 

(+,-)  

 

в тис.грн. 

Обсяг надходжень 

єдиного податку до 

бюджету міської 

об’єднаної територіальної 

громади, в тис.грн.,          

у тому числі:  

 

8 766,5 

                

8 819,9 

 

 

 

100,6 

 

 

 

+53,4 

-з юридичних осіб; 

-з фізичних осіб; 

-з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського  

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 

відсотків. 

1 330,0 

6 350,0 

1 086,5 

1 461,0 

6 227,7 

 

1 131,2 

109,9 

 

98,1 

 

104,1 

+131,0 

 

-122,3 

 

+44,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



 Додаток до звіту 

 (таблиця 2) 

 

 

Обсяг надходжень плати за землю за 2018 рік 

до бюджету міської ОТГ: 

 

 

Показники 

результативності дії 

регуляторного акта:  

Заплановано 

до виконання 

на 2018 рік     

в тис. грн. 

Фактичне 

виконання  

у 2018році  

в тис.грн. 

% 

вико-

нання  

в %  

Відхилення 

(+,-)  

 

в тис.грн. 

Обсяг надходжень 

земельного податку до 
бюджету міської 

об’єднаної територіальної 

громади, в тис.грн.,  

у тому числі: 

 

9 050,0 

                

9 547,9 

 

 

 

105,5 

 

 

 

+497,9 

-земельний податок з 

юридичних осіб; 

2 203,0 

 

2 438,1 

 

110,7 

 

+ 235,1 

 

-орендна плата з 

юридичних  оcіб; 

5 890,0 

 

6 111,8 

 

103,8 

 

+ 221,8 

 

- земельний податок з 

фізичних осіб; 

 

183,0 

 

184,9 

 

101,0 

 

+1,9 

- орендна  плата з  

фізичних  осіб 

774,0 813,1 105,0 +39,1 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток до звіту 

 (таблиця 3) 

 

 

Обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

за  2018 рік до бюджету міської ОТГ: 

 

Показники 

результативності дії 

регуляторного акта:  

Заплановано 

до виконання 

на 2018 рік          

в тис. грн. 

Фактичне  

виконання      

у 2018 році           

в тис.грн. 

%  

вико-

нання  

в % 

Відхилення 

(+,-)  

в тис.грн. 

Обсяг надходжень   

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений  до бюджету 

міської об’єднаної 

територіальної громади, 

тис.грн., у тому  числі:  

 

855,4 

                

892,9 

 

 

 

104,4 

 

 

 

+37,5 

-юридичними  особами, 

які є власниками  

об’єктів житлової  

нерухомості; 

13,0 13,6 104,3 +0,6 

-фізичними  особами, які 

є власниками  об’єктів 

житлової  нерухомості; 

99,0 99,2 100,3 +0,2 

-фізичними  особами, які 

є власниками  об’єктів 

нежитлової  

нерухомості; 

323,6 348,3 107,6 +24,7 

-юридичними  особами, 

які є власниками  

об’єктів нежитлової  

нерухомості 

419,8 431,8 102,8 +12,0 

 

 

 

 

 

  



 Додаток до звіту 

 (таблиця 4) 

 

Обсяг надходжень транспортного податку за 2018 рік до бюджету міської ОТГ: 

 

Показники 

результативності дії 

регуляторного акта:  

Запланова-но 

до виконання 

на 2018 рік          

в тис. грн. 

Фактичне  

виконання 

у 2018році           

в тис.грн. 

%  

вико-

нання  

в % 

Відхилення 

(+,-)  

в тис.грн. 

Обсяг надходжень 

транспортного податку з  

фізичних осіб до бюджету 

міської об’єднаної 

територіальної громади, 

тис.грн. 

 

25,0 

 

33,3 

 

133,3 

 

+8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Додаток до звіту 

 (таблиця 5) 

 

Обсяг надходжень туристичного податку за  2018 рік  

до бюджету міської ОТГ: 

 

Показники 

результативності дії 

регуляторного акта:  

Запланова-но 

до виконання 

на 2018 рік    

в тис. грн. 

Фактичне  

виконання   

у 2018 році 

в тис.грн. 

%  

вико-

нання 

в % 

Відхилення 

(+,-)  

                  

в тис.грн. 

Обсяг надходжень 

туристичного податку до 

бюджету міської 

об’єднаної територіальної 

громади, тис.грн. 

 

0,43 

 

0,43 

 

100,0 

 

0,00 

 

 


