
Інформація про здійснення регуляторної  політики виконавчими органами Черкаської міської ради за 2017 рік 

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2017 році  

№ 

п/п 

Розробник 

регуляторного 

акта 

Назва та реквізити регуляторного акта 

щодо якого проведені заходи з 

відстеження результативності 

Вид 

відстеже

ння 

Термін 

здійснення 

заходів з 

відстеження  

Фактична 

дата 

здійснення 

відстеження 

Дата та місце 

оприлюдненн

я результатів 

відстеження 

Висновок за результатами проведення заходів з 

відстеження результативності 

1 Департамент 

охорони 

здоров’я та 

медичних 

послуг 

Черкаської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету 

Черкаської міської ради від 

28.08.2013 №944 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги, що 

надаються закладами охорони 

здоров’я комунальної форми 

власності міста Черкаси» зі змінами, 

затвердженими рішеннями 

виконавчого комітету від 15.09.2015 

№963, від 20.10.2015 №1145 

Періодич

не 

 Лютий-

березень 

2017 

14.03.2017 На 

офіційному 

порталі 

міської ради, 

міського 

голови, 

виконавчого 

комітету 

15.03.2017 

 

Частково досягнуто основної цілі, проте  за період 

дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні 

чинники формування собівартості платних послуг,  

тарифи не відповідають економічно-

обґрунтованому рівню.  

Для вирішення проблеми пропонується: 

- визнати таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету Черкаської міської ради від 

28.08.2013 №944 «Про встановлення тарифів на 

платні послуги, що надаються закладами охорони 

здоров’я комунальної форми власності міста 

Черкаси» зі змінами, затвердженими рішеннями 

виконавчого комітету від 15.09.2015 №963, від 

20.10.2015 №1145; 

- затвердити тарифи на платні послуги закладам 

охорони здоров’я міста у новій редакції шляхом 

прийняття нового рішення виконавчого комітету. 

2 Департамент 

охорони 

здоров’я та 

медичних 

послуг 

Черкаської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету 

Черкаської міської ради від 

06.06.2017 №554 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги, що 

надаються закладами охорони 

здоров’я комунальної форми 

власності міста Черкаси» 

базове - 14.06.2017  На 

офіційному 

сайті ЧМР 

23.06.2017 

Наслідком дії регуляторного акту є встановлення 

на економічно-обґрунтованому рівні тарифів на 

платні медичні послуги 

3 Департамент 

економіки та 

розвитку 

Черкаської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету 

Черкаської міської ради від 

03.11.2009 №1373 зі змінами від 

11.04.2017 № 357 

Про встановлення граничного 

рівня цін на окремі види 

ритуальних послуг 

періодич

не 

08.03.2017

-

07.04.2017 

07.03.2017 На 

офіційному 

веб-порталі 

ЧМР 

17.03.2017 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки, проектом 

рішення чітко встановлено тариф граничного рівня 

цін на окремі види ритуальних послуг 

 

4 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Черкаської 

міської ради 

Рішення міської ради від 12.03. 2009 

№ 4-991 «Про Правила утримання і 

поводження з тваринами у місті 

Черкаси 

періоди

чне 

Липень 

2017 

01.08.2017 На 

офіційному 

веб-порталі 

ЧМР 

01.08.2017  

Ціль прийняття регуляторного акту досягнуто. 

Показники результативності досягнуті. З 

прийняттям Правил утримання і поводження із 

тваринами у м. Черкаси покращились умови 

безпечного спільного проживання людини і тварин, 

впроваджено гуманні методи вилову та утримання 

безпритульних тварин. 
 



Регуляторні акти, прийняті у 2017 році 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

№ 

п/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акту 

Реквізити 

реєстрації в 

органах 

юстиції 

Дата та місце оприлюднення/ дата набрання чинності Назва регуляторного 

акту 

Структурний 

підрозділ,  

який розробив 

проект 

регуляторного 

акту 

1 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Черкаської 

міської ради 

від 06.06.2017 

№554 

-  опубліковано в інформаційному віснику Черкаської міської ради 

«Місто» №3 від 27 червня 2017 року та оприлюднене на 

офіційному порталі міської ради (http://www.rada.cherkassy.ua) в 

розділі «Рішення виконавчого комітету», на сайті департаменту 

охорони здоров’я та медичних послуг (http://medstatcher.at.ua) / 

набув чинності 07 липня 2017 року 

Про встановлення 

тарифів на платні 

послуги, що надаються 

закладами охорони 

здоров’я комунальної 

форми власності міста 

Черкаси 

Департамент 

охорони 

здоров’я та 

медичних 

послуг 

Черкаської 

міської ради 

2 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Черкаської 

міської ради 

від 06.01.2017 

№1 

 оприлюднене на офіційному порталі міської ради 

(http://www.rada.cherkassy.ua) в розділі «Рішення виконавчого 

комітету», Газета Черкаський край  від 11.01 2017, набрання 

чинності 21.01.2017 

Про встановлення 

тарифу на проїзд у 

міському 

пасажирському 

транспорті м.Черкаси 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

Черкаської 

міської ради 

3 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Черкаської  

міської ради  

від 12.01.2017 

№ 20 

 оприлюднене на офіційному порталі міської ради 

(http://www.rada.cherkassy.ua) в розділі «Рішення виконавчого 

комітету»,  

Про встановлення 

тарифу на проїзд в 

тролейбусах КП 

«Черкасиелектротранс» 

ЧМР 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

Черкаської 

міської ради 

4 Рішення 

Черкаської 

міської ради 

від 27.06.2017 

№ 2-2219 

 Оприлюднено: на  сайті Черкаської міської ради 

(http://rada.cherkasy.ua), на сайті департаменту фінансової політики 

(www.dfp.ck.ua)     

В газеті «Черкаський край» в №27 від 05.07.2017р. «Черкаський 

край», дата набрання чинності: з 01.01.2018р. 

 

Про затвердження 

Положень та ставок 

місцевих податків і 

зборів на території міста 

Черкаси 

Департамент 

фінансової 

політики 

Черкаської 

міської ради 

 

 

 
 

http://medstatcher.at.ua/


Громадське обговорення та отримання висновків ДРСУ регуляторних актів у 2017 році 

 

Кількість 

проектів регуляторних та інших актів, які підлягали та 

пройшли процедуру громадського обговорення з числа 

підписаних 

скасованих 

регуляторних 

актів у 2017 

році 

отриманих врахованих Погоджених проектів 

регуляторних  актів з числа 

надісланих до ДРСУ зауважень і пропозицій під 

час громадського 

обговорення проектів 

регуляторні акти інші нормативно-правові 

акти надіслані погоджено 

обговорені підписані обговорені підписані  

 

4 * 

(робочі 

зустрічі) 

 

4 

   

4- втратили 

чинність  

 

3 

 

 

0 

 

1 

надані пропозиції 

щодо удосконалення 

регуляторного акту, 

які були частково 

враховані** 

*В процесі розробки регуляторних актів виконавчими органами міської  ради  забезпечується оприлюднення  документів, підготовлених у процесі здійснення 

регуляторної діяльності, зокрема проектів регуляторних актів  з метою одержання зауважень і пропозицій,.  

 ** Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти органів місцевого самоврядування не 

подаються на погодження до державної  регуляторної  служби. Відповідно до  ст.34 вказаного Закону України, проекти рішень міської  ради разом з експертним 

висновком щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, відповідальної постійної комісії міської ради та підписаним аналізом  регуляторного 

впливу подається до уповноваженого органу для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту  відповідно до принципів державної  регуляторної політики.   

 


