
    
 

    

  
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 

  

   
Друга сесія 

   

   
РІШЕННЯ 

   

Від 12.12.2017 № 2-2827 
     

 
м.Черкаси 

      
< 

        

Про затвердження плану 

розробки проектів 

регуляторних актів 

виконавчими органами 

Черкаської міської ради на 

2018 рік 

     

> 
        

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

та на виконання ст.7, 32 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, Черкаська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план розробки проектів регуляторних актів виконавчими 

органами Черкаської міської ради на 2018 згідно з додатком. 

2. Доручити департаменту організаційного забезпечення (Маліщук Л.М.) у 

десятиденний строк після затвердження цього рішення оприлюднити 

затверджений план розробки проектів регуляторних актів на 2018 рік в засобах 

масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 

економіки та розвитку Удод І.І., директора департаменту організаційного 

забезпечення Маліщук Л.М. та постійну комісію міської ради з питань 

економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, 

тарифів та регуляторної політики (Тренкін Ю.В.). 

Міський голова 
    

А.В.Бондаренко 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 12.12.2017№2-2827  

 

П Л А Н 

розробки регуляторних актів виконавчими органами Черкаської  міської ради  

міської ради  на 2018 рік 

                         

№ 

п/

п 

Вид  

проекту 

Назва проекту Мета прийняття Строки 

підготовки 

проекту 

Найменування органу  

та підрозділу 

відповідального  

за розробку 

регуляторного акту 

1 2 3 4 5 6 

1 Рішення 

міської ради 

Про внесення змін до 

рішення Черкаської міської 

ради від 27.06.2017№2-2219 

«Про затвердження 

Положень та ставок місцевих 

податків і зборів на території 

міста Черкаси»  

Внесення змін  відповідно до 

вимог Податкового кодексу 

України   

Січень-

червень    

Департамент 

фінансової політики 

2 Рішення 

міської ради 

Про затвердження Положень 

та ставок місцевих податків і 

зборів на території міста 

Черкаси 

Приведення до вимог 

Податкового кодексу України 

Січень-

червень   

Департамент 

фінансової політики 

3 Рішення 

міської ради 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

Приведення у відповідність до 

Постанови КМУ від 24.05.2017 

Січень-

червень   

Департамент 

фінансової політики 



податку 

 

№ 483 «Про затвердження форм 

типових рішень про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку та 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

4 Рішення 

міської ради 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Приведення у відповідність до 

Постанови КМУ від 24.05.2017 

№ 483  

«Про затвердження форм 

типових рішень про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку та 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

Січень-

червень   

Департамент 

фінансової політики 

5 Рішення 

міської ради 

Про порядок відшкодування 

замовникам різниці між 

здійсненими витратами на 

будівництво інженерних 

мереж або об'єктів  

інженерної інфраструктури 

поза межами земельної 

ділянки замовника та 

розміром пайової участі 

замовника у розвитку 

інфраструктури міста у разі, 

якщо кошторисна вартість 

будівництва таких мереж 

Розроблення Порядку 

відшкодування замовникам 

різниці між здійсненими 

витратами на будівництво 

інженерних мереж або об'єктів  

інженерної інфраструктури поза 

межами земельної ділянки 

замовника та розміром пайової 

участі замовника  

Січень-

грудень   

Департамент 

економіки та 

розвитку 

 

Департамент 

фінансової політики  



перевищує розмір пайової 

участі 

6 Рішення 

міської ради 

Положення про порядок 

залучення та встановлення 

розміру пайової участі у 

розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури м.Черкаси 

Запровадження пом’якшуючих 

заходів до порядку залучення та 

встановлення розміру пайової 

участі у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Черкаси з 

метою стимулювання 

інвестиційної діяльності на 

території міста 

Січень-

квітень 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

7 Рішення 

міської ради 

Про затвердження Порядку 

оформлення прав на земельні 

ділянки комунальної 

власності в місті Черкаси 

Приведення норм у відповідність 

до чинного законодавства, 

впорядкування прозорої і 

ефективної процедури набуття 

прав на землю 

Січень - 

грудень  

Департамент 

архітектури та 

містобудування  

8 Рішення 

міської ради 

Про затвердження Порядку 

визначення втрат за 

використання земельних 

ділянок без належного 

оформлення 

правовстановлюючих 

документів (відшкодування 

збитків власникам землі та 

землекористувачам) 

 

Приведення норм у відповідність 

до чинного законодавства, 

впорядкування прозорої і 

ефективної процедури набуття 

прав на землю 

Січень - 

грудень  

Департамент 

архітектури та 

містобудування  

 

9 Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

Приведення норм у відповідність 

до чинного законодавства, 

Січень - 

грудень  

Департамент 

архітектури та 



продажу земельних ділянок 

шляхом викупу 

впорядкування прозорої і 

ефективної процедури набуття 

прав на землю 

містобудування  

10 Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної 

діяльності в сфері оцінки 

земель 

Приведення норм у відповідність 

до чинного законодавства, 

впорядкування прозорої і 

ефективної процедури відбору 

суб’єктів оціночної діяльності в 

сфері оцінки земель 

Січень - 

грудень  

Департамент 

архітектури та 

містобудування  

11 Рішення 

Черкаської 

міської ради 

Про затвердження Порядку 

надання адрес, присвоєння  та 

зміну нумерації об’єктам  

нерухомого майна в місті 

Черкаси 

 

Впорядкування  нумерації 

об’єктів нерухомості у м. 

Черкаси 

Липень- 

серпень  

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

12 Рішення 

міської ради 

 

Про внесення змін до 

рішення Черкаської міської 

ради від 05.04.2012 № 3-753 

«Про затвердження 

комплексної схеми 

розміщення тимчасових 

споруд та внесення змін до 

рішень Черкаської міської 

ради» 

 

Впорядкування розміщення 

тимчасових споруд 

 

Березень – 

червень  

 

Департамент 

архітектури та 

містобудування  

 

 

13 Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про розміщення 

тимчасових споруд для 

Вдосконалення єдиного порядку 

(процедури) розміщення, 

облаштування та утримання ТС у 

Березень – 

червень  

 

Департамент 

архітектури та 

містобудування  



провадження 

підприємницької діяльності у 

м. Черкаси 

м. Черкаси. 

14 Рішення 

міської ради 

Про затвердження Порядку 

демонтажу самовільно 

встановлених тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності, 

побутового, соціально-

культурного чи іншого 

призначення та рекламних 

засобів у місті Черкаси 

Врегулювання питання 

демонтажу тимчасових споруд та 

рекламних засобів, запобігання 

їх самовільному розміщенню на 

території міста Черкаси 

Січень -

березень 

Управління 

інспектування 

 


