
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 червня 2019 року № 218 

 

 

Про внесення змін та доповнень 

до плану діяльності Пирятинської 

міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення сорок п’ятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року № 342 „Про затвердження 

плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік“, виклавши його в новій редакції, що додається. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення п’ятдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

25 червня 2019 року № 218 

 

План 

діяльності Пирятинської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Вид 

проекту 

Назва проекту Цілі 

прийняття 

Строки 

підготовки 

Відповідальний 

виконавець 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про місцеві 

податки та 

збори  

на 2020 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

2. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про єдиний 

податок  

на 2020 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

3. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про плату за 

землю 

на 2020 рік  

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

4. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про податок на 

нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки,  

на 2020 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

 
 



1 2 3 4 5 6 

5. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

транспортний 

податок  

на 2020 рік 

Наповнення 

доходної 

частини  

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

6. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

туристичний 

збір 

на 2020 рік  

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

7. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Методики 

визначення 

мінімальної 

суми орендного 

платежу за 

нерухоме 

майно 

фізичних осіб 

на території 

Пирятинської 

міської ради  

на 2020 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської 

ОТГ 

по податку 

на доходи 

фізичних 

осіб 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

8. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

нормативно-

правових актів 

щодо 

використання 

комунального 

майна, що 

знаходиться у 

власності 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської 

ОТГ  

по податку 

на доходи 

фізичних 

осіб 

Лютий-

квітень 

2019 року 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 



1 2 3 4 5 6 

9 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Положення  

про порядок 

передачі та 

закріплення 

майна 

комунальної 

власності 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади  за 

підприємства 

ми, 

установами,  

організаціями 

на правах 

господарського 

відання або 

оперативного 

управління 

Затвердження 

порядку 

користування 

майном 

комунальної 

власності 

квітень- 

червень 

2019 року 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

10 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Положення про 

порядок 

передачі 

квартир 

(будинків, 

жилих 

приміщень у 

гуртожитках) у 

власність 

громадян 

Унормування 

порядку 

передачі 

квартир у 

власність 

громадян 

квітень- 

червень 

2019 року 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

11 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Статуту 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Унормування 

діяльності 

органів 

самоврядуван 

ня 

Лютий-

березень 

2019 року 

Юридичний 

відділ 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів  

12 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Положення та 

типового 

договору „Про 

пайову участь 

Приведення  

до вимог 

чинного 

законодавства 

Квітень-

червень 

2019 року 

Юридичний 

відділ 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 



замовників у 

створенні і 

розвитку 

інженерно-

транспортної 

та соціальної 

інфраструктури 

населених 

пунктів 

Пирятинської 

міської ради 

 

регуляторних  

актів 

13 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про цільовий 

фонд розвитку 

інженерно-

транспортної  

та соціальної 

інфраструктури 

населених 

пунктів 

Пирятинської 

міської ради 

 

Приведення 

 до вимог 

чинного 

законодавства 

квітень- 

червень 

2019 року 

Юридичний 

відділ 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

 

14 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Правила 

розміщення 

зовнішньої 

реклами та 

вивісок на 

території 

населених 

пунктів 

Пирятинської 

міської ради 

 

Встановлення 

порядку 

розміщення 

зовнішньої 

реклами 

квітень- 

червень 

2019 року 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

15 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Правила 

благоустрою  

та утримання 

території 

населених 

пунктів 

Пирятинської 

міської ради 

 

Установлення 

вимог щодо 

благоустрою 

території 

населеного 

пункту 

квітень- 

червень 

2019 року 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

16 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Положення 

„Про 

проведення 

аукціонів з 

продажу 

земельних 

ділянок, що 

належать до 

комунальної 

власності 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, або 

права їх 

оренди“ 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської 

ОТГ, 

встановлення 

порядку 

продажу та 

користування 

земельними 

ділянками 

 

квітень- 

червень 

2019 року 

Відділ 

земельних та 

екологічних 

питань, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

17 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про обмеження  

реалізації 

алкогольних 

напоїв на 

території  

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Забезпечення  

громадського 

правопорядку 

на території 

Пирятинсь- 

кої міської 

ОТГ та 

недопущення  

перебування 

неповноліт-

ніх дітей, без 

супроводу 

дорослих, в 

торговельних 

об’єктах та 

закладах 

ресторанного 

господарства 

у вечірній та 

нічний час.  

Серпень-

жовтень 

2019 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

18 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Порядку 

присвоєння та 

впорядкування  

поштових 

Приведення  

до вимог 

чинного 

законодавст- 

ва 

Серпень-

жовтень 

2019 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ, 

комісія з 

підготовки 



адрес об’єктам 

нерухомого 

майна в 

м.Пирятин та в 

сільських 

населених 

пунктах 

Пирятинської 

міської ОТГ   

регуляторних 

актів 

19 Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Комплексної 

схеми 

розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

території міста 

Пирятин 

Приведення  

до вимог 

чинного 

законодавст 

ва 

Серпень-

жовтень 

2019 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка  


