
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 лютого 2020 року № 78 

 
 

Про звіт міського голови про 

здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською 

радою та її виконавчим комітетом 

за 2019 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 2019 році, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2019 році взяти 

до відома (додається). 

2. Доручити начальнику відділу 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 (ЙощенкоВ.М.). 

 

 
 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення  шістдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

25 лютого 2020 року № 78 

 

Звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики Пирятинською міською радою та 

її виконавчим комітетом за 2019 рік 
 

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

самоврядування в Україні“ на розгляд шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання пропонується звіт про здійснення державної 

регуляторної політики Пирятинською міською радою та її виконавчим 

комітетом за 2019 рік. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

регуляторної політики, підготовка, прийняття, відстеження результативності  

регуляторних актів в 2019 році здійснювалось у порядку та у спосіб, 

встановлені:  

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

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“; 

постановою Кабінету Міністрів України  від 11 березня 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 2019 рік, затвердженим  рішенням сорок п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року № 342. 

Крім цього, до вказаного плану на 2019 рік рішеннями сесій було 

внесено зміни: 

рішення сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 31 січня 2019 року № 52;  

рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 25 червня 2019 року № 218; 

рішення шістдесят другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 листопада 2019 року № 447. 

 

Для забезпечення виконання регуляторної діяльності, міською радою та 

її виконавчими органами було напрацьовано відповідну послідовність 

процедурних дій, а саме: 

1) розробку планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; 

2) підготовку проєктів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного 

впливу; 



3) опублікування повідомлень про оприлюднення проєктів 

регуляторних актів та безпосередньо проєктів разом з аналізом їх 

регуляторного впливу в газеті „Пирятинські вісті“; 

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

(отримання зауважень і пропозицій тощо); 

5) прийняття відповідальною комісією міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та підприємництва 

(Йощенко В.М.) висновків про відповідність підготовлених проєктів 

регуляторних актів вимогам Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“. 

6) направлення підготовлених проєктів регуляторних актів, аналізу їх 

регуляторного впливу, висновків комісій міської ради про відповідність  

підготовлених проєктів регуляторних актів вимогам чинного законодавства,  

інформації про офіційне оприлюднення проєктів регуляторних актів в засобах 

масової інформації до Державної регуляторної служби України для 

отримання зауважень та пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до 

принципів державної регуляторної політики; 

7) ухвалення регуляторних актів на засіданнях сесій міської ради; 

8) офіційне оприлюднення ухвалених регуляторних актів на офіційному 

вебсайті Пирятинської міської ради; 

9) проведення відстежень результативності ухвалених регуляторних  

актів (базового, повторного, періодичного); 

10) підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності 

дії  регуляторного акта. 

 

Всього до Плану було включено 19 проєктів регуляторних актів. 

Після проходження розробником регуляторних актів визначеної 

процедури їх погодження в Державній регуляторній службі та отримання 

висновків та пропозицій 7 (сім) проєктів рішень міської ради були визнані як 

не регуляторні акти і як такі, що не потребують регуляторного впливу, а саме: 

„Про транспортний податок на 2020 рік“; 

„Про туристичний збір на 2020 рік“; 

„Про затвердження Статуту Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“; 

„Про порядок передачі квартир (будинків, жилих приміщень у 

гуртожитках) у власність громадян“; 

„Про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за підприємствами,  

установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного 

управління“; 

„Про затвердження Комплексної  схеми розміщення зовнішньої реклами 

на території міста Пирятин“;  

„Про затвердження Порядку присвоєння та впорядкування поштових 

адрес об’єктів нерухомого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах 

Пирятинської міської ОТГ“.  



Крім цього, у зв’язку зі змінами чинного законодавства у певних сферах 

господарської діяльності 3 (три) проєкти регуляторних актів було вилучено з 

Плану, а саме: 

„Про затвердження Положення та типового договору „Про пайову участь 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Пирятинської міської ради“; 

„Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Пирятинської 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“. 

Всього із плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2019 рік було вилучено 10 (десять) проєктів. 

 

Відповідно до вимог законодавства та діючого плану діяльності 

Пирятинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у         

2019 році було прийнято 9 (дев’ять) регуляторних актів, зокрема: 

 

у червні 2019 року 5 (п’ять): 

рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 25 червня 2019 року: 

№ 210 „Про місцеві податки та збори на  2020 рік“; 

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

на 2020 рік“; 

№ 213 „Про єдиний податок на 2020 рік“; 

№ 214 „Про плату за землю на 2020 рік“; 

№ 217 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пиятинської  

міської ради на 2020 рік“. 

 

у грудні 2019 року 4 (чотири): 

рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року: 

№ 524 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами та 

вивісок на території населених пунктів Пирятинської міської ради “; 

№ 526 „Про затвердження Правил благоустрою території населених 

пунктів Пирятинської міської ради“; 

№ 527 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо 

використання комунального майна, що знаходиться у власності Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади “; 

№ 529 „Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час доби на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної  громади “. 

 

Окрім цього, у зв’язку зі змінами в Податковому кодексі України, 



вимогами Державної регуляторної політики та внесеннями змін до рішень сесій 

Пирятинської міської ради було прийнято: 

рішення сорок дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 27 лютого 2019 року № 91 „Про туристичний збір на 2019 

рік“(нова редакція); 
рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 25 червня 2019 року № 215 „Про затвердження Положення щодо 

встановлення розміру ставок орендної плати за користування земельними 

ділянками на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади“; 

рішення шістдесят другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 листопада 2019 року: 

№ 448 „Про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік“, з зазначенням проєктів 

рішень, які будуть розроблені у 2020 році; 

№ 494 „Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії 

Пирятинської  міської ради сьомого скликання від 25 червня  2019 року № 241 

„Про плату за землю на 2020 рік“. 

 

Відповідно до вимог статті 10 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ розробником проєктів 

регуляторних актів (виконавчим комітетом Пирятинської міської ради) у    

2019 році було проведено 14 відстежень їх результативності (із них: 9 базові та 

5 повторні), що відображалось у відповідних звітах.   

Таблиці з інформацією про обсяг надходжень зі сплати місцевих 

податків та зборів за 2019 рік додаються. 

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 транспортного податку за 2019 рік до бюджету міської 

ОТГ: 

 
Показники 

результативності дії 

регуляторного  акта:  

Фактичні 

надходже

ння 

              за             

2018 рік 

 в грн. 

Заплановано  

до виконан 

ня 

  на 2019 рік  

в .грн. 

Фактичне 

виконання  

в  2019році 

в грн 

%  

вико- 

нання 

 

 

  

в % 

Відхилен 

ня 

(+,-)  

 

 

в грн. 

Порівняння  

фактичних 

надходжень 

 2019 року з 

2018 роком 

 

 

в .грн. 

Обсяг надходжень 

транспортного 

податку з  фізичних 

осіб  до бюджету 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади,  в .грн. 

 

33 333,33 

 

25 000,00 

 

34 658,00 

 

138,6 

 

  9 658,00 

 

 
1 324,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 



Додаток до звіту 

(таблиця 2)  

 

Обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки за  2019 рік до бюджету міської ОТГ: 

 
  Показники 

результативності 

дії регуляторного  

акта:  

Фактичне 

виконання  

в  2018  

в. грн. 

Планування  

в   2019 році 

 

 

 в  грн.. 

Фактичне 

виконання  

в  2019 

в грн. 

%  

вико- 

нання 

в %  

Відхилення 

(+,-)  

 

в.грн. 

Порівнян 

ня фактич 

них 

надходжень 

2019 року з 

2018 роком 

Обсяг надходжень   

податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений  до 

бюджету міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, грн., у 

тому  числі:  

 

892 872,41 

 

 

860 000,00 

                

1 392 575,04 

 

 

 

161,9 

 

 

 

+532 575,04 

 

 
499 702,63 

-юридичними  

особами, які є 

власниками  

об’єктів житлової  

нерухомості; 

13 556,01 15 000,00 15 099,48 100,7 +99,48 1 543,47 

-фізичними  

особами, які є 

власниками  

об’єктів житлової  

нерухомості; 

99 267,90 100 000,00 99 967,33 100,0 -32,67 699,43 

-фізичними  

особами, які є 

власниками  

об’єктів 

нежитлової  

нерухомості; 

348 294,24 325 000,00 359 799,38 110,7 +34 799,38 11 505,14 

-юридичними  

особами, які є 

власниками  

об’єктів 

нежитлової  

нерухомості 

431 754,26 420 000,00 917 708,85 218,5 +497 708,85 485 954,59 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до звіту 

(таблиця 3)  

 

Обсяг надходжень єдиного податку за 2019 рік до бюджету міської ОТГ: 

 
  Показники 

результативності 

дії регуляторного  

акта:  

Фактичні 

надходжен-

ня за 2018 

рік 

в  грн. 

Заплановано 

до виконання 

на 2019 

в  грн. 

Фактичне 

виконання  

в  2019 

в  грн. 

% 

вико-

нання 

в %  

Відхилення 

(+,-)  

 

в  грн. 

Порівнян 

ня  

фактичних 

надходже 

нь 

2019 року з 

2018 роком 

 

Обсяг 

надходжень   

єдиного податку 
до бюджету 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади,  в грн., у 

тому  числі:  

 

8 819 938,51 

 

 

10 040 000,00 

                

10 501 673,54 

 

 

 

104,6 

 

 

 

461 673,54 

 

  
1 681 735,03 

 

-з юридичних 

осіб; 

-з фізичних осіб; 

 

 
-з сільськогосподар 

ських 

товаровиробників, 

у яких частка 

сільчськогосподарс

ького  

товаровиробництва 

за попередній 

податковий 

(звітний) рік 

дорівнює або 

перевищує 75 

відсотків. 

1 461 007,61 

 

6 227 743,04 

 

 

1 131 187,86 

 

1 600 000,00 

 

 

7 200 000,00 

 

 

1 240 000,00 

1 228 988,51 

 

 

8 302 857,94 

 

 

969  827,09 

76,8 

 

 

115,3 

 

 

78,2 

-371011,49 

 

 

1 102 857,94 

 

 

-270 172,91 

-232 019,10 

 

 

2 075 114,90 

 

 

-161 360,77 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до звіту 

(таблиця 4)  

 

Обсяг надходжень туристичного податку за  2019 рік до бюджету міської 

ОТГ: 

 
  Показники 

результативності дії 

регуляторного  акта:  

Фактичні                    

надходжен

ня    

за 2018 

в.грн 

Запланова

но до 

виконання 

на 2019 

в грн. 

Фактичне                     

виконання  

в  2019 

в грн. 

% вико-

нання 

в %  

Відхилен

ня 

(+,-)  

в .грн. 

Порівняння 

фактичних 

надходжень 

2019 року з 

2018 роком 

в грн. 

Обсяг надходжень 

туристичного 

податку до бюджету 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади, в . грн. 

 

430,00 

 

430,00 

 

  0,00 

 

0,0 

 

-430,00 

 

 

-430,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до звіту 

(таблиця 5)  

 

Обсяг надходжень  плати за землю за 2019 рік до бюджету міської ОТГ: 

 

 

  Показники 

результативност

і дії 

регуляторного  

акта:  

Фактичне 

надходжен- 

ня   

за  2018 рік 

в грн. 

Заплано 

вано 

до виконан 

ня    

на 2019 

рік в грн.  

Фактичне 

виконан 

ня 

в 2019 році 

 

 

 в грн.. 

 %  

вико- 

нання 

в % 

 

Відхи 

лення 

(+-) 

 

 

 

в грн. 

Порівняння 

фактич 

них 

надходже 

нь  

2019 року з 

2018 роком 

в грн. 

 

Обсяг 

надходжень 

земельного   

податку   до 
бюджету міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, в грн., 

у тому числі: 

                

9 547 884,58 

 

 

 

 

12 013 900,00 

 

 

12 454 231,70 

 

103,7 

 

440 331,70 

 

 
2 906 347,12 

-земельний 

податок з 

юридичних осіб; 

2 438 163,66 

 

4 163 900,00 4 863567,22 116,8 

 

699 667,22 

 

2 425 403,56 

-орендна плата з 

юридичних  

оcіб; 

6 111 776,52 6 700 000,00 6 599 675,84 98,5 -100 324,16 487 899,32 

-земельний 

податок з 

фізичних осіб; 

184 879,62 

 

200 000,00 203 529,10 101,8 3 529, 10 18 649,48 

- орендна  плата 

з  фізичних  осіб 

813 064,78 950 000,00 787 459,54 82,9 -

162 540,46 

-25 605,24  

      


