
Звіт про здійснення регуляторної  діяльності Черкаської  міської та її виконавчих  органів за 2018 рік 

Діючі регуляторні акти Черкаської  міської  ради та її виконавчого комітету станом на 01.01.2019 

№ 

п/п 
Дата та номер регуляторного акта Назва регуляторного акта 

Розробник регуляторного 

акту 

1 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 19.11.2018 №1083 

Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському 

транспорті м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

2 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 29.03.2011 №394 

Про встановлення тарифів на послуги, що надаються КП 

«Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних 

шляхів 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

3 

рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 03.11.2009 №1373 зі 

змінами від 11.04.2017 № 357 та від 

26.06.2018 №527 

Про встановлення граничного рівня цін на окремі види 

ритуальних послуг 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

4 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради  від 13.11.2018 №1023 

Про встановлення тарифу на проїзд в тролейбусах КП 

«Черкасиелектротранс» 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

5 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради  від 10.02.2015 №138 

Про встановлення тарифів на послугу з надання торгового місця 

на ринках та ярмарках КП «Черкаські ринки» Черкаської міської 

ради 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

6 
рішення Черкаської міської ради  від 

11.08.2011 № 3-10 
Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради  

7 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради  від 02.02.2011 № 98 

Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму 

роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

8 
рішення Черкаської міської ради від 

06.09.2012        № 3-1129 

Про порядок оренди майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади  м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

9 

рішення Черкаської міської ради від 

20.12.2007 №4-173 зі змінами від 

06.09.2012 №3-1129 

Про оренду об’єктів міської комунальної власності 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 



10 
рішення міської  ради від 12.06.2018 № 2-

3429 

Про пайову участь (внесок) замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

11 
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 

Департамент охорони 

здоров’я та медичних 

послуг Черкаської міської 

ради 

12 
рішення Черкаської  міської ради від 

13.05.2010 №5-656 
Про затвердження показників грошової оцінки земель м. Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

13 
рішення Черкаської міської ради від 

17.03.2011  № 2-280 

Про затвердження Порядку набуття прав на землю на 

конкурентних засадах в місті Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

14 
рішення Черкаської міської ради від 

23.06.2011  № 2-624 

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних 

ділянок шляхом викупу 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

15 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 21.06.2005 №793 

Про справляння плати за користування частиною прибудинкової 

території 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

16 
рішення Черкаської міської ради від 

19.05.2011 №2-486 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

17 

рішення Черкаської міської ради від 

09.02.2012 № 3-582 зі змінами від 

24.05.2012 №3-912 

Про затвердження порядку оформлення прав на земельні ділянки  

комунальної власності у м. Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

18 
рішення Черкаської міської ради від 

23.06.2011 №2-625 

Про затвердження Порядку надання права користування 

земельними ділянками для забудови на умовах договору 

суперфіція та надання згоди на суборенду земельних ділянок 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

19 

рішення  виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 17.06.2009 №752 від 

03.07.2012 № 968 

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у 

м.Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

20 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 10.11.2009 №1411 

Про затвердження Порядку розміщення вивісок на території міста 

Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

21 

рішення Черкаської міської ради від 

09.07.2010 №5-821 зі змінами від 

20.08.2015 № 2-1456 

Про затвердження Порядку укладання договорів про пайову 

участь в утриманні об’єктів благоустрою міста 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської 



22 
Рішення Черкаської  міської ради від 

05.04.2012 №3753 

Про затвердження схеми  розміщення тимчасових  споруд та 

внесення змін до рішень Черкаської  міської ради 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

23 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 03.07.2012 № 968 

Про затвердження схеми розміщення спеціальних рекламних 

конструкцій 

Департамент архітектури та 

містобудування Черкаської 

міської ради 

24 

рішення Черкаської міської ради  № 2-2219 

від 27.06.2017р. зі змінами від 18.06.2018 р. 

№2-3431 

Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів 

на території міста Черкаси 

Департамент фінансвої 

політики 

25 

рішення Черкаської міської ради від 

11.11.2008 № 4-688, рішення Черкаської 

міської ради від 11.08.2011 № 3-32, рішення 

Черкаської міської ради від 21.03.2013 № 3-

1640 

Про Правила благоустрою міста Черкаси (зі змінами) 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

Черкаської міської ради 

26 

рішення Черкаської міської ради від 

22.04.2008 № 4-387, рішення Черкаської 

міської ради від 11.08.2011 № 3-31 

Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на 

території міста та Порядку визначення відновлювальної вартості 

зелених насаджень у місті Черкаси  (зі змінами) 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

Черкаської міської ради 

27 
Рішення Черкаської міської ради від 12.03. 

2009 № 4-991 

Про Правила утримання і поводження з тваринами у місті 

Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

Черкаської міської ради 

28 
рішення виконавчого комітету Черкаської 

міської ради від 22.12.2015 № 1409  

Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат 

власниками автостоянок вартості послуг зі зберігання 

транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних 

представників та організацій, що перевозять інвалідів 

Департамент соціальної 

політики Черкаської міської 

ради 

 

Результати перегляду регуляторних  актів Черкаської  міської  ради та її виконавчого комітету протягом 2018 року 

 

№ 

п/п 

Реквізити рішення Назва регуляторного акту Результати перегляду Розробник регуляторного 

акту 

1 рішення міської ради від 

24.09.2013 № 4-18 

Про затвердження Порядку захисту 

житлових та майнових прав дітей на 

території м. Черкаси 

прийнято рішення міської ради 

від 12.06.2018  

№2-3423 про втрату чинності  

Служба у справах дітей 

Черкаської міської ради 

2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

24.07.2012 № 1060 

Про встановлення тарифів на платні 

соціальні послуги, що надаються 

територіальними центрами соціальної 

допомоги міста 

прийнято рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської ради 

від 13.02.2018 № 67 про втрату 

чинності  

Департамент соціальної 

політики Черкаської міської 

ради 

 



3 рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 29.05.2013 № 617  

Про встановлення тарифів на платні 

послуги з перевезення осіб з інвалідністю 

автомобілем спеціалізованого призначення 

прийнято рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської ради 

від 16.01.2018 № 35 про втрату 

чинності 

Департамент соціальної 

політики Черкаської міської 

ради 

4 рішення міської ради від 

27.06.2017 №2-2219  

 

Про затвердження Положень та ставок 

місцевих податків і зборів на території 

міста Черкаси 

рішенням міської  ради від 

18.06.2018 №2-3431 внесено 

зміни до рішення (вступає  в дію 

з 01.01.2019) 

Департамент фінансової  

політики  

5 рішення міської ради від  

23.06.2011  2-621 

 

 

Про пайову участь (внесок) замовників у 

розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Черкаси 

відповідно до рішення міської  

ради від 12.06.2018 

№ 2-3429, рішення міської ради 

від  23.06.2011  2-621 втрачає 

чинність з 01.01.2019 

Департамент економіки та 

розвитку 

6 рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 03.11.2009 №1373 

Про встановлення граничного рівня цін на 

окремі види ритуальних послуг 

 

рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 26.06.2018 

№527 внесено зміни  

Департамент економіки та 

розвитку 

 

Регуляторні акти, прийняті у 2018 році 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

№ п/п Дата та номер 

регуляторного акту 

Дата та місце оприлюднення/ дата набрання чинності Назва регуляторного акту Структурний підрозділ,  

який розробив проект 

регуляторного акту 

1 Рішення Черкаської 

міської ради від № 2-

3431 від 18.06.2018р 

Дата набрання чинності: з 01.01.2019р. 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської міської ради,  на 

сайті департаменту фінансової політики 

(www.dfp.ck.ua)  та  в газеті «Черкаський край» №25 

від 20.06.2018р. 

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» 

Департамент фінансової 

політики Черкаської міської 

ради 

2 Рішення Черкаської  

міської ради від 

12.06.2018 №2-3429 

Набрання чинності з 01.01.2019 

Оприлюднено: 

- на сайті Черкаської міської  ради; 

 - в газеті «Черкаський край» від 05.12.2018 №49 

(20240) 

Про пайову участь (внесок) 

замовників у розвитку 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. 

Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

3 рішення 

виконавчого 

комітету Черкаської 

Набрання чинності 21.11.2018 

Оприлюднено: 

-на сайті Черкаської міської ради, 

Про встановлення тарифу на 

проїзд у міському 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 



міської ради від 

19.11.2018 №1083 

- газета «Черкаський край»  від 21.11. 2018 №47 пасажирському транспорті м. 

Черкаси 

4 рішення виконавчого 

комітету Черкаської 

міської ради  від 

13.11.2018 №1023 

Набрання чинності з 01.12.2018 

Оприлюднено: 

- на сайті Черкаської міської ради, 

- газета «Черкаський край» від 21.11. 2018 №47,  

Про встановлення тарифу на 

проїзд в тролейбусах 

КП«Черкасиелектротранс» 

 

Департамент економіки та 

розвитку Черкаської міської 

ради 

 
 

Громадське обговорення та отримання висновків ДРСУ регуляторних актів у 2018 році 

 

Кількість 

проектів регуляторних та інших актів, які підлягали та 

пройшли процедуру громадського обговорення з числа 

підписаних 
скасованих 

регуляторних 

актів у 2018 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  

5 4 - - 4 6 5 2 2 

 

 

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2018 році  

 

№ 

п/п 

Розробник 

регуляторного 

акт 

Назва та реквізити регуляторного 

акту щодо якого проведені заходи з 

відстеження результативності 

Вид 

відстеження 

Термін 

здійснення 

заходів з 

відстеження  

Фактична дата 

здійснення 

відстеження 

Дата та місце оприлюднення результатів 

відстеження 

Висновок за 

результатами 

проведення заходів з 

відстеження 

результативності 

1 Департамент 

соціальної 

політики 

Черкаської 

міської ради 

 

Про затвердження Порядку 

здійснення компенсаційних 

виплат власниками автостоянок 

вартості послуг зі зберігання 

транспортних засобів інвалідів, 

членів їх сімей, законних 

представників та організацій, що 

перевозять інвалідів 

періодичне 01.01.2016-

31.01.2018 

02.02.2018 25.06.2018 Сайт Черкаської  міської 

ради , міського голови, 

виконавчого комітету 

Залишити без змін 



2 Департамент 

фінансової 

політики 

Черкаської 

міської ради 

Рішення ЧМР № 2-2219 від 

27.06.2017р. «Про затвердження 

Положень та ставок місцевих 

податків і зборів на території 

міста Черкаси» 

базове Липень 2018 

року 

Липень 2018 

року 

04.07.2018 року, офіційний сайт 

Черкаської міської ради 

Даним рішення міської 

ради встановлені чіткі 

та прозорі механізми 

справляння та сплати 

місцевих податків і 

зборів на території 

міста Черкаси та 

рішення відповідає 

нормам Податкового 

кодексу України. 

Забезпечені 

надходження до 

міського бюджету від 

сплати місцевих 

податків і зборів, що 

створює фінансові 

можливості міської 

влади для задоволення 

соціальних та інших 

потреб територіальної 

громади. 

3 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення Черкаської міської ради 

від 21.03.2013 № 3-1640 «Про 

внесення змін до Правил 

благоустрою міста Черкаси» 

періодичне 2016 рік-

2018 рік 

(станом на 

01.06.2018) 

19.06.2018 19.06.2018 сайт міської ради Залишити без змін 

 

 

 


