
Звіт про здійснення регуляторної  діяльності Черкаської  міської та її виконавчих  органів за 2019 рік 
Таблиця 1 

Регуляторні акти  

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради,  

 прийняті у 2019 році 

  

№ 

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 виконавчого 

комітету Черкаської 

міської ради від 

03.12.2019  

№ 1419 

09.12.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

Про затвердження Правил користування 

міським пасажирським автомобільним та 

електричним транспортом у м. Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

2 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської 

міської ради від 

12.12.2019 № 1441 

17.12.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

Про організацію конкурсу на впровадження 

єдиної міської системи диспетчеризації та 

супутникового моніторингу пасажирського 

транспорту загального користування у м. 

Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

3 

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської 

міської ради від 

24.04.2019 №480  

26.04.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

Про затвердження Правил приймання 

стічних вод у міську каналізаційну мережу 

м.Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

4 

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської 

міської ради  від 

02.07.2019 №757 

На офіційному сайті, газета 

Черкаський край від 04-10.07.2019 

№30, набрання чинності з дня 

публікації 

Про встановлення граничного рівня цін на 

окремі види ритуальних послуг 

Департамент економіки та 

розвитку  



2 

 

5 

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської 

міської ради від 

10.09.2019 №1003 

Газета «Черкаський край» №41 

(20283) від 18.09.2019 від 27.06.2017 

року, на офіційному порталі міської 

ради (http://chmr.gov.ua), на сайті 

департаменту охорони здоров’я та 

медичних послуг 

(http://medstatcher.at.ua) / набув 

чинності 21.09. 2019 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  

6 

Рішення Черкаської 

міської ради  від 

27.06.2019 № 2-4690  

Дата набрання чинності: з 01.01.2020. 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської 

міської ради, на сайті департаменту 

фінансової політики (www.dfp.ck.ua),     

в газеті «Черкаський край» № 29 від 

03.07.2019.    

Про затвердження Положень та ставок 

місцевих податків і зборів на території 

міста Черкаси 

Департамент фінансової 

політики  

7 

Рішення Черкаської 

міської ради  від 

27.06.2019 № 2-4691  

Дата набрання чинності: з 01.01.2020 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської 

міської ради,  на сайті департаменту 

фінансової політики (www.dfp.ck.ua)  

та в газеті «Черкаський край» № 29 

від 03.07.2019. 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території міста 

Черкаси 

Департамент фінансової 

політики  

8 

Рішення Черкаської 

міської ради  від 

27.06.2019 № 2-4692  

Дата набрання чинності: з 01.01.2020 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської 

міської ради,  на сайті департаменту 

фінансової політики (www.dfp.ck.ua)  

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території міста 

Черкаси 

Департамент фінансової 

політики  

http://chmr.gov.ua/
http://medstatcher.at.ua/
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та в газеті «Черкаський край» № 29 

від 03.07.2019 

 

 
Таблиця 2 

Діючі регуляторні акти станом на 01.01.2020 року 

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 20.12.2007 №4-173 

зі змінами від 06.09.2012 

№3-1129 

Інформаційний вісник Черкаської міської 

ради «Місто» від 17.03.2010 №12 

Про оренду об’єктів міської комунальної 

власності 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

2 Рішення Черкаської міської 

ради від 06.09.2012        № 3-

1129 

Інформаційний вісник Черкаської міської 

ради «Місто» від 17.09.2012 №17 

Про порядок оренди майна, що належить 

до комунальної власності територіальної 

громади  м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

3 Рішення Черкаської міської 

ради від 11.08.2011 № 3-10 

01.09.2011 Інформаційний вісник 

Черкаської міської ради № 16 

Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках міста Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

4 Рішення Черкаської міської 

ради від 02.02.2011 № 98 

14.02.2011 Інформаційний вісник 

Черкаської міської ради № 3 

Про затвердження Положення про 

порядок встановлення режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери послуг на 

території м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку  
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5 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 19.11.2018 №1083 

Газета Черкаський край  від 21.11. 2018 

№47, набрання чинності 21.11.2018 

Про встановлення тарифу на проїзд у 

міському пасажирському транспорті м. 

Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку 

6 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради  від 13.11.2018 №1023 

На офіційному сайті, газета Черкаський 

край від 21.11. 2018 №47, набрання 

чинності з 01.12.2018 

Про встановлення тарифу на проїзд в 

тролейбусах КП «Черкасиелектротранс» 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

7 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради  від 02.07.2019 №757 

На офіційному сайті, газета Черкаський 

край від 04-10 07.2019 №30, набрання 

чинності з дня публікації 

Про встановлення граничного рівня цін 

на окремі види ритуальних послуг 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

8 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради  від 10.02.2015 №138 

На офіційному сайті 20.02.2015, 

набрання чинності 30.02.2015 

Про встановлення тарифів на послугу з 

надання торгового місця на ринках та 

ярмарках КП «Черкаські ринки» 

Черкаської міської ради 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

9 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 29.03.2011 №394 

На офіційному сайті 19.04.2011, 

набрання чинності з дати публікації 

Про встановлення тарифів на послуги, 

що надаються КП «Черкаське 

експлуатаційне лінійне управління 

автомобільних шляхів 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

10 Рішення міської  ради від 

12.06.2018 

№ 2-3429 

Газета «Черкаський край»  від 05.12.2018 

№49 (20240), набуття чинності  з 

01.01.2019 

Про пайову участь (внесок) замовників у 

розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Черкаси 

Департамент економіки та 

розвитку  

 

11 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 10.09.2019 №1003 

Газета «Черкаський край» №41 (20283) 

від 18.09.2019 від 27.06.2017 року, на 

офіційному порталі міської ради 

(http://chmr.gov.ua), на сайті 

департаменту охорони здоров’я та 

Про встановлення тарифів на платні 

послуги, що надаються закладами 

охорони здоров’я комунальної форми 

власності міста Черкаси 

Департамент охорони 

здоров’я та медичних послуг  

http://chmr.gov.ua/


5 

 
медичних послуг (http://medstatcher.at.ua) 

/ набув чинності 21.09. 2019 року 

12 Рішення Черкаської  міської 

ради від 13.05.2010 №5-656 

Газета «Місто» №22 від 26.05.2010, 

набуття чинності з 01.01.2011, окрім 

пункту 4, що набрав чинності з дати 

публікації 

Про затвердження показників грошової 

оцінки земель м. Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування  

13 рішення Черкаської міської 

ради від 17.03.2011  № 2-

280 

Протягом десяти днів з дати прийняття в 

інформаційному віснику Черкаської 

міської ради «Місто»/ набрання чинності 

з дати публікації 

Про затвердження Порядку набуття прав 

на землю на конкурентних засадах в 

місті Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування  

14 Рішення Черкаської міської 

ради від 23.06.2011  № 2-

624 

Протягом десяти днів з дати прийняття в 

газеті «Місто»/ набрання чинності з дати 

публікації 

Про затвердження Положення про 

порядок продажу земельних ділянок 

шляхом викупу 

Департамент архітектури та 

містобудування  

15 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 21.06.2005 №793 

в газеті «Місто» 24.06.2005, набрання 

чинності з дати публікації 

Про справляння плати за користування 

частиною прибудинкової території 

Департамент архітектури та 

містобудування  

16 рішення Черкаської міської 

ради від 19.05.2011 №2-486 

Протягом десяти днів з дати прийняття в 

газеті «Місто», набрання чинності з дати 

публікації 

Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель 

Департамент архітектури та 

містобудування  

17 рішення Черкаської міської 

ради від 09.02.2012 № 3-582 

зі змінами від 24.05.2012 

№3-912 

19.02.2012  та 05.06.20120 в газеті 

«Місто» , набрання чинності з дати 

публікації 

Про затвердження порядку оформлення 

прав на земельні ділянки  комунальної 

власності у м. Черкаси 

Департамент архітектури та 

містобудування  

18 Рішення Черкаської міської 

ради від 23.06.2011 №2-625 

03.07.2011 в газеті «Місто», набрання 

чинності з дати публікації 

Про затвердження Порядку надання 

права користування земельними 

ділянками для забудови на умовах 

Департамент архітектури та 

містобудування  

http://medstatcher.at.ua/
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договору суперфіція та надання згоди на 

суборенду земельних ділянок 

19 Рішення  виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 17.06.2009 №752 

від 03.07.2012 № 968 

24.06.2009 року в газеті «Місто» та на 

офіційному порталі міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету, 

набуття чинності з дня публікації 

Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами у м.Черкаси 

 

Департамент архітектури та 

містобудування  

20 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 10.11.2009 №1411 

21.11.2009 року в газеті «Місто» та на 

офіційному порталі міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету, 

набуття чинності з дня публікації 

Про затвердження Порядку розміщення 

вивісок на території міста Черкаси 

 

Департамент архітектури та 

містобудування  

21 рішення Черкаської міської 

ради від 09.07.2010 №5-821 

зі змінами від 20.08.2015 № 

2-1456 

19.07.2010 року в газеті «Місто», зміни - 

26.08.2015в газеті «Місто» та на 

офіційному порталі міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету, 

набуття чинності з дня публікації 

Про затвердження Порядку укладання 

договорів про пайову участь в утриманні 

об’єктів благоустрою міста 

Департамент архітектури та 

містобудування  

22 Рішення Черкаської  міської 

ради від 05.04.2012 №3753 

16.04.2012 року в газеті «Місто» та на 

офіційному порталі міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету, 

набуття чинності з дня публікації 

Про затвердження схеми  розміщення 

тимчасових  споруд та внесення змін до 

рішень Черкаської  міської ради  

Департамент архітектури та 

містобудування  

23 рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 03.07.2012 № 968 

 Газета «Нова Доба» від 05.07.2012 р., на 

офіційному порталі міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету, 

набуття чинності у визначений законом 

строк 

Про затвердження схеми розміщення 

спеціальних рекламних конструкцій 

Департамент архітектури та 

містобудування  

24 рішення Черкаської міської 

ради від 11.11.2008 № 4-

688, рішення Черкаської 

міської ради від 11.08.2011 

№ 3-32, рішення Черкаської 

Газета «Місто» від 01.12.2008 № 49, 

газета «Місто» від 01.09.2011 № 16, 

азета «Місто» від 01.09.11.2011 №5,  

Про Правила благоустрою міста Черкаси 

(зі змінами) 

Департамент житлово-

комунального комплексу  
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міської ради від 21.03.2013 

№ 3-1640 

набуття чинності у визначений законом 

строк 

25 рішення Черкаської міської 

ради від 22.04.2008 № 4-

387, рішення Черкаської 

міської ради від 11.08.2011 

№ 3-31 

Газета "Місто" від 14.05.2008 № 20, 

газета «Місто» від 01.09.2011 № 16, 

набуття чинності у визначений законом 

строк 

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  

26 Рішення Черкаської міської 

ради від 12.03. 2009 № 4-

991 

Газета «Місто» від 25.03.2009 № 13, 

набуття чинності у визначений законом 

строк 

Про Правила утримання і поводження з 

тваринами у місті Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу  

27 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 03.12.2019  

№ 1419 

09.12.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

Про затвердження Правил користування 

міським пасажирським автомобільним та 

електричним транспортом у м. Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

28 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 12.12.2019 № 1441 

17.12.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

Про організацію конкурсу на 

впровадження єдиної міської системи 

диспетчеризації та супутникового 

моніторингу пасажирського транспорту 

загального користування у м. Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

29 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 24.04.2019 №480  

25.04.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

Про затвердження Правил приймання 

стічних вод у міську каналізаційну 

мережу м.Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 

30 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 03.12.2019  

№ 1419 

09.12.2019 на офіційному сайті 

Черкаської міської ради, набрання 

чинності з дня публікації 

 

Про затвердження Правил користування 

міським пасажирським автомобільним та 

електричним транспортом у м. Черкаси 

Департамент житлово-

комунального комплексу 
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31 Рішення Черкаської міської 

ради  від 27.06.2019 № 2-

4690  

Дата набрання чинності: з 01.01.2020. 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської 

міської ради, на сайті департаменту 

фінансової політики (www.dfp.ck.ua),     

в газеті «Черкаський край» № 29 від 

03.07.2019.    

 Про затвердження Положень та ставок 

місцевих податків і зборів на території 

міста Черкаси 

 

 

 

Департамент фінансової  

політики 

32 Рішення Черкаської міської 

ради  від 27.06.2019 № 2-

4691  

Дата набрання чинності: з 01.01.2020 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської 

міської ради,  на сайті департаменту 

фінансової політики (www.dfp.ck.ua)  та в 

газеті «Черкаський край» № 29 від 

03.07.2019. 

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

міста Черкаси 

 

 

 

Департамент фінансової  

політики 

33 Рішення Черкаської міської 

ради  від 27.06.2019 № 2-

4692  

Дата набрання чинності: з 01.01.2020 

Оприлюднено: на  сайті Черкаської 

міської ради,  на сайті департаменту 

фінансової політики (www.dfp.ck.ua)  та в 

газеті «Черкаський край» № 29 від 

03.07.2019 

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території міста Черкаси 

Департамент фінансової  

політики 

34 Рішення виконавчого 

комітету Черкаської  міської 

ради 22.12.2015  

№ 1409 

24.12.2015 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

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 
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Таблиця 3 

 

Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у 2019 році 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

Кількість 

проектів регуляторних та інших актів, які підлягали та 

пройшли процедуру громадського обговорення з числа 

підписаних 

скасованих 

регуляторних 

актів  

у 2019 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 погоджені 

обговорені підписані обговорені підписані  

8 8 - - 3 4 3 3 Надано пропозиції 

до 3 проектів 

(законодавством 

передбачено 

надання ДРСУ 

пропозицій щодо 

удосконалення 

проектів 

регуляторних актів 

органам місцевого 

самоврядування).  

 
 

 

 

 

 

 



10 

 
 

 

 

 

              

Таблиця 4 

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2019 році 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

№ 

п/п 

Розробник 

регуляторного 

акта 

Назва та реквізити 

регуляторного акта щодо 

якого проведені заходи з 

відстеження 

результативності 

Вид 

відстеженн

я 

Термін 

здійснення 

заходів з 

відстеження 

відповідно до 

плану на 2019 

рік 

Фактична 

дата 

здійснення 

відстеження  

Дата та місце 

оприлюднення 

результатів 

відстеження 

Висновок за 

результатами 

проведення заходів 

з відстеження 

результативності 

1 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення міської ради від 

11.11.2008 № 4-688  Про 

Правила благоустрою міста 

Черкаси                                                       

періодичне 2017 рік-2019 

рік (станом на 

01.12.2019) 

01.12. 

2019 

09.12.2019  

на сайті міської ради 

розділі відстеження 

результативності 

Залишити без змін 

2 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення міської ради від 

11.08.2011 № 3-32 Про 

внесення змін до Правил 

благоустрою міста Черкаси 

періодичне 2017 рік-2019 

рік (станом на 

01.12.2019) 

01.12.2019 12.07.2019  

на сайті міської ради 

розділі відстеження 

результативності 

Залишити без змін 

3 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення міської ради від 

22.04.2008 № 4-387    Про 

затвердження Порядку 

видалення зелених 

насаджень на території міста 

періодичне 2017 рік-2019 

рік (станом на 

01.06.2019) 

01.06.2019 12.07.2019 на сайті 

міської ради розділі 

відстеження 

результативності 

Залишити без змін 
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та Порядку визначення 

відновлювальної вартості 

зелених насаджень у місті 

Черкаси             

4 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення міської ради від 

11.08.2011 № 3-31 Про 

внесення змін до Порядку 

видалення зелених 

насаджень на території міста 

Черкаси 

періодичне 2017 рік-2019 

рік (станом на 

01.06.2019) 

01.06. 

2019 

12.07.2019 на сайті 

міської ради розділі 

відстеження 

результативності 

 

Залишити без змін 

5 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської  міської 

ради від 03.12.2019 №1419 

«Про затвердження Правил 

користування міським 

пасажирським 

автомобільним та 

електричним транспортом у 

м. Черкаси» 

базове 25.09.2019 – 

24.10.2019 

25.09.2019 – 

24.10.2019 

25.10.2019 на сайті 

міської ради розділі 

відстеження 

результативності: 

http://chmr.gov.ua/u

a/files.php?s=2&s1=

231&s2=323 

 

Затвердити Правила 

користування 

міським 

пасажирським 

автомобільним та 

електричним 

транспортом у м. 

Черкаси. 

6 Департамент 

житлово-

комунального 

комплексу 

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської  міської 

ради від 12.12.2019 №1441 

«Про організацію конкурсу 

на впровадження єдиної 

міської системи 

диспетчеризації та 

супутникового моніторингу 

пасажирського транспорту 

загального користування у 

м. Черкаси» 

базове 04.10.2019 – 

28.11.2019 

04.10.2019 – 

28.11.2019 

29.11.2019 на сайті 

міської ради розділі 

відстеження резуль-

тативності: 

http://chmr.gov.ua/ua/

files.php?s=2&s1=23

1&s2=323 

 

Затвердити 

Порядок 

проведення 

конкурсу для 

впровадження 

єдиної міської 

системи 

диспетчеризації та 

супутникового 

моніторингу 

http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=323
http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=323
http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=323
http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=323
http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=323
http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=323
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пасажирського 

транспорту 

загального 

користування у м. 

Черкаси  

7 Департамент 

фінансової 

політики  

Рішення Черкаської  міської 

ради від 27.06.2017 №2-2219 

«Про затвердження 

Положень та ставок 

місцевих податків і зборів на 

території міста Черкаси»  

повторне січень - 

грудень 2018 

року 

15.03.2019 

року 

18.03.2019, 

офіційний сайт 

Черкаської міської 

ради 

На момент 

відстеження 

встановлено, що 

рішення відповідає 

нормам чинного 

законодавства, 

забезпечує 

надходження до 

міського бюджету 

від сплати місцевих 

податків і зборів. 

Залишити без змін 

8 Департамент 

охорони 

здоров’я та 

медичних 

послуг  

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» зі 

змінами, внесеними 

повторне лютий-

травень 2019 

року 

14.05.2019 16.05.2019 

оприлюднене на 

офіційному порталі 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua), 

на сайті 

департаменту 

охорони здоров’я та 

медичних послуг 

Досягнуто основні 

цілі щодо надання 

якісних медичних 

послуг закладами 

охорони здоров’я 

комунальної форми 

власності міста 

Черкаси на період 

дії регуляторного 

акту.  В зв’язку з 

підвищенням рівня 

http://chmr.gov.ua/
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рішенням від 30.10.2018 

№974 

(http://medstatcher.at.

ua) 

заробітної плати, 

вартості медичних 

препаратів є 

необхідність 

приведення тарифів 

до економічно 

обґрунтованих.  

9 Департамент 

охорони 

здоров’я та 

медичних 

послуг  

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 10.09.2019 №1003 

«Про встановлення тарифів 

на платні послуги, що 

надаються закладами 

охорони здоров’я 

комунальної форми 

власності міста Черкаси» 

базове вересень 2019 

року  

16.09.2019 16.09.2019 

оприлюднене на 

офіційному порталі 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua), 

на сайті 

департаменту 

охорони здоров’я та 

медичних послуг 

(http://medstatcher.at.

ua) 

Затвердити 

економічно 

обґрунтовані 

тарифи фізичним та 

юридичним особам  

10 Департамент 

економіки та 

розвитку  

Рішення Черкаської міської 

ради від 06.09.2012 №3-1129 

«Про порядок оренди майна, 

що належить до комунальної 

власності територіальної 

громади м. Черкаси» 

періодичне  01.12.2017-

01.12.2019 

15.12.2019 19.12.2019 на 

офіційному порталі 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua) 

Залишити без змін. 

Відповідає  

визначеним цілям.  

11 Департамент 

економіки та 

розвитку 

Рішення Черкаської міської 

ради від  11.08.2011 №3-10 

«Про затвердження Правил 

Повторно липень 2019 31.07.2019 31.07.2019  на 

офіційному порталі 

Досягнуто цілі. 

Регуляторний акт 

не потребує 

http://medstatcher.at.ua/
http://medstatcher.at.ua/
http://chmr.gov.ua/
http://medstatcher.at.ua/
http://medstatcher.at.ua/
http://chmr.gov.ua/
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торгівлі на ринках міста 

Черкаси» 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua) 

внесення змін та 

доповнень. 

12 Департамент 

економіки та 

розвитку 

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» 

Повторно січень 20919 15.01.2019 15.01.2019 на 

офіційному порталі 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua) 

Цілі досягнуто. 

Регуляторний акт 

не потребує 

внесення змін та 

доповнень. 

13 Департамент 

економіки та 

розвитку 

Рішення виконавчого 

комітету Черкаської міської 

ради від 02.07.2019 №757 

«Про встановлення 

граничного рівня цін на 

окремі види ритуальних 

послуг» 

Базове  01.01.2018-

01.012019 

03.06.2019 06.06.2019 на 

офіційному порталі 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua) 

Затвердити 

економічно 

обґрунтовані 

тарифи  

14 Департамент 

економіки та 

розвитку 

Рішення Черкаської міської 

ради від 12.06.2018 №2-3429  

«Про пайову участь у 

розвитку інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста 

повторне 01.01.2019-

24.12.2019 

26.12.2019 27.12.2019 на 

офіційному порталі 

міської ради 

(http://chmr.gov.ua) 

Потребує внесення 

змін в зв’язку зі 

змінами у 

законодавстві 

 

 

 

 

http://chmr.gov.ua/
http://chmr.gov.ua/
http://chmr.gov.ua/
http://chmr.gov.ua/
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Таблиця 5 

 

Інформація щодо виконання п. 3, 5, 6, 10 розпорядження обласної державної адміністрації  

від 24.03.2017 № 130 (зі змінами) 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

 (назва регуляторного органу) 

 

№ 

з/п 
Зміст завдання 

Термін  

виконання 

Відповідальн

ий за 

виконання 

Інформація про стан виконання 

Висново

к 

(викона

но,  

не 

виконан

о) 

Пропозиц

ії щодо 

зняття  

з 

контролю 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Своєчасне внесення змін 

до планів діяльності з 

підготовки проектів 

регуляторних актів та 

планів-графіків із 

відстеження 

результативності 

регуляторних актів 

03.01.2020 Виконавчі 

органи 

Черкаської 

міської ради 

Виконавчими органами Черкаської міської  ради 

забезпечується дотримання вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» в межах повноважень органів 

місцевого самоврядування. В процесі розробки 

регуляторних актів виконавчими органами міської  ради 

забезпечуються проходження процедур планування та 

оприлюднення документів, підготовлених у процесі 

здійснення регуляторної діяльності, перегляду та 

відстеження. Зокрема прийняті рішення щодо внесення 

змін до планів розробки регуляторних актів: 

- Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4187, 

ВІД 27.06.2019 №2-4703; 

- Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 

12.02.2019 №155, від 23.04.2019 №432. 

Виконано Зняти з 

контролю 
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5. 

Перегляд 

(інвентаризація) власних 

регуляторних актів на 

предмет відповідності 

чинному законодавству, 

шляхом внесення 

відповідних змін або 

визнання їх такими, що 

втратили чинність та 

оприлюднення на 

власних офіційних веб-

сайтах у розділах 

„Регуляторна діяльність“ 

03.01.2020 Виконавчі 

органи 

Черкаської 

міської ради 

Виконавчими органами Черкаської міської ради 

систематично здійснюється інвентаризація власних 

регуляторних актів на предмет відповідності чинному 

законодавству. У разі необхідності до вказаних 

регуляторних актів вносяться відповідні зміни та 

забезпечується оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Черкаської міської ради. 

Зокрема прийняті рішення: 

- рішення виконавчого комітету Черкаської міської 

ради від 10.09.2019 №1003 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги, що надаються 

закладами охорони здоров’я комунальної форми 

власності міста Черкаси»,  що передбачає втрату 

чинності рішення виконавчого комітету міської  

ради від 06.06.2019 №554 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги, що надаються 

закладами охорони здоров’я комунальної форми 

власності міста Черкаси» зі змінами, внесеними 

рішенням від 30.10.2018 №974; 

- рішення Черкаської міської ради  від 27.06.2019 

№2-4690 «Про затвердження Положень та ставок 

місцевих податків і зборів на території міста 

Черкаси», що передбачає втрату чинності з 

01.01.2020 рішення Черкаської міської ради  № 2-

2219 від 27.06.2017 р. зі змінами від 18.06.2018 р. 

№2-3431 та від 24.01.2019 №2-3906 «Про 

затвердження Положень та ставок місцевих 

податків і зборів на території міста Черкаси» 

Виконано Зняти з 

контролю 

6. 
Забезпечення розробки 

проектів регуляторних 

актів, аналізів 

03.01.2020 Виконавчі 

органи 

Виконавчими органами Черкаської міської ради 

забезпечено розробку проектів регуляторних актів, 

аналізів регуляторного впливу та заходів із відстеження 

Виконано Зняти з 

контролю 
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регуляторного впливу  

(у тому числі М-тесту) та 

заходів із відстеження 

результативності 

регуляторних актів у 

відповідності з вимогами 

Закону України „Про 

засади державної 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності“ та постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 № 

308 „Про затвердження 

методик проведення 

аналізу впливу та 

відстеження 

результативності 

регуляторного акта під 

час розроблення 

регуляторних актів“ 

Черкаської 

міської ради 

результативності регуляторних актів у відповідності до 

вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 

308 «Про затвердження методик проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності регуляторного 

акта під час розроблення регуляторних актів» 

Зокрема, забезпечено проходження процедур 

планування та оприлюднення  документів, підготовлених 

у процесі здійснення регуляторної діяльності 

(повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного 

акту з метою одержання зауважень і пропозицій,  проект 

регуляторного акту та  відповідний  аналіз регуляторного 

впливу). Крім того, враховуючи вимоги статті 34 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», отримані пропозиції 

щодо удосконалення проектів  регуляторних актів від 

центрального уповноваженого органу  Державної 

регуляторної служби України. 

http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=253 

10. 

Забезпечення 

функціонування та 

систематичного 

наповнення розділу 

„Регуляторна діяльність“ 

офіційного веб-сайту 

регуляторного органу 

03.01.2020 Департамент 

економіки та 

розвитку 

Черкаської 

міської ради 

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності 

виконавчими органами міської ради систематично 

розміщується на сайті міської  ради  сторінці «Регуляторна 

політика»: 

http://www.rada.cherkassy.ua/ua/text.php?s=2&s1=231. 

Та на єдиному державному порталі відкритих даних. 

 Зняти з 

контролю 

http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=231&s2=253
http://www.rada.cherkassy.ua/ua/text.php?s=2&s1=231
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Таблиця 6  

 

Інформація щодо кількості прийнятих регуляторних актів 

та проведених заходів з відстеження їх результативності у 2018 та 2019 роках 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

 

Кількість прийнятих регуляторних актів у (роках): Кількість проведених заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів у (роках): 

2018 2019 2018 2019 

4 8 4 14 

 
 

 

Таблиця 7  

 

Інформація про оприлюднення планів з підготовки проектів регуляторних актів та проведення заходів з відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів на 2020 рік  

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради 

 (назва регуляторного органу) 

 

Місце оприлюднення Дата затвердження Дата оприлюднення 

офіційний порталі міської ради 

http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=27&s2=254&p=2 

Рішення виконавчого комітету від 

12.12.2019 №1432 

23.12.2019 

офіційний порталі міської ради 

http://chmr.gov.ua/ua/text.php?s=2&s1=27&s2=21 

Рішення Черкаської міської ради 

13.12.2019 №2-5398 

15.12.2019 

 

 

Таблиця 8  

 

 

 

 

http://chmr.gov.ua/ua/files.php?s=2&s1=27&s2=254&p=2
http://chmr.gov.ua/ua/text.php?s=2&s1=27&s2=21
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Інформація щодо реєстрації розпорядників на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних,  

оприлюднення наборів даних на ньому та визначення відповідальних осіб за його наповнення 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету міської ради  

Реєстрація на Єдиному 

порталі 

(так/ні) 

Розробка паспортів наборів даних Відповідальні особи за наповнення 

Єдиного порталу відкритих даних План діяльності на 2020 рік 

(так/ні) 

Перелік діючих регуляторних актів 

на 01.01.2020 року 

(так/ні) 

так так так Антонюк А.І. 

 

 

 
 


