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Про затвердження звіту про здійснення  

Маловисківською міською радою  державної 

регуляторної політики у 2020 році 

 

 

На виконання вимог ст. 38 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, керуючись ст. 25, п.7 ст.26,   Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
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ЗВІТ 

про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики на території Маловисківської  міської ради   

у 2020 році 

 

Регуляторними органами на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної  громади є Маловисківська  міська  рада та її виконавчий комітет.  

Регуляторний акт – це прийнятий регуляторним органом нормативно-правовий акт, 

який спрямований на правове регулювання  господарських відносин, а  також 

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної 

влади та суб'єктами гоподарювання. 

Державна регуляторна політика Маловисківської міської ради та її виконавчих 

органів у 2020 році була спрямована на вдосконалення правового регулювання 

господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. 

З метою  передбачуваності регуляторної політики, реалізації принципу послідовності та у 

відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-VI «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності регуляторного акта» підготовка  регуляторних 

актів Маловисківською міською радою у 2020 році здійснювалась за ініціативою 

виконавчих органів Маловисківської  міської ради відповідно до Плану діяльності 

Маловисківської міської ради на 2020 рік з питань підготовки проектів регуляторних актів 

(далі План)  затверджений рішенням шістьдесятої сесії сьомого скликання 

Маловисківської міської ради від 28 листопада 2019 року № 1862. 

З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами 

запроваджено таку організаційну систему: 

           - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

           -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх регуляторного 

впливу; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські 

вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

- врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або діючих 

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 



- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної 

політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські 

вісті» та на  офіційному сайті Маловисківської міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

            - здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів.  

Протягом поточного року з метою проінформованості громадянта відповідно до 

вимог чинного законодавства всі рішення з планування діяльності міської ради з питань 

підготовки проектів регуляторних актів були офіційно оприлюднені у визначені Законом 

терміни через друковані засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет 

на офіційному сайті Маловисківської міської ради і виконавчого комітету. 

На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки проектів 

регуляторних актів у 2020 році міською радою було підготовлено і затверджено радою  4 

регуляторних акти, а саме: 

рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  2 липня  2020 року № 2321 «Про   

затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи фізичних осіб-

підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській раді Маловисківській ОТГ» 

рішення сесії Маловисківської  міськоїради  від  2 липня  2020 року № 2320 «Про 

встановлення ставки  транспортного  податку»; 

рішення сесії Маловисківської  міськоїради  від  2 липня  2020 року № 2322 «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної громади) 

на 2021 рік» 

 рішення сесії Маловисківської  міськоїради  від  2 липня  2020 року № 2319 «Про 

встановлення ставки акцизного  податку з реалізованих суб’єктами господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на території Маловисківської міської ради   

Маловисківської ОТГ на 2021 рік рік» 

Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій щодо 

удосконалення проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, розробниками 

регуляторних актів надсилались проекти регуляторних актів до Державної регуляторної 

служби України. 

Так, згідно із сформованим реєстром діючих регуляторних актів 

Маловисківськоїміської ради та її виконавчого комітету станом на 01 грудня 2020 року діє 

30  регуляторних актів (перелік зазначено у додатку). 

З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та визначення 

оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік здійснення заходів з 

відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення 

заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» Маловисківською міською радою на протязі 2020 року  підготовлено 

та висвітлено на офіційному сайті звіти про про базове та повторне  відстеження 

результативності регуляторного акта: 

-  «Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців на 2020 рік по Маловисківській міській раді  

Маловисківсьокої міської об’єднаної територіальної громади »; 

-  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної 

громади) на 2020 рік»; 



-  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по Маловисківській  міській раді 

(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді)».  

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що пріоритетними завдаваннями 

з питань здійснення регуляторної діяльності і в подальшому є: 

- підтримка діалогу між владою і суб’єктами господарювання, громадськими 

організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності, врахування 

конструктивних пропозицій і зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при 

прийнятті регуляторних актів; 

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються 

чи дублюють діючі регуляторні акти; 

- підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу до проекту 

регуляторного акту; 

- забезпечення інформаційної відкритості щодо питань регуляторної політики.



Додаток  

 до рішення міської ради  

від 29 грудня 2020 року № 69 

 

 

Р Е Є С Т Р 

чинних  регуляторних  актів  виданих   Маловисківською міською радою 

станом  на  01 грудня  2020 року. 

 

№  

п/п 

Назва регуляторного акту Номер та дата 

прийняття 

регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Номер та 

дата 

внесення 

змін до 

регуляторно

го акту 

1 Про затвердження Порядку 

переведення житлових 

приміщень (житлових 

будинків) у  нежитлові та їх 

реконструкції під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень 

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради  

від 29 серпня  

2017 року  

№ 694 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

2  «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного 

податку на території 

Маловисківської міської ради 

(Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 

2021 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня  2020 

року  

№ 2322 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

3   «Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої 

реклами   на території 

Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 липня   

2019 року  

№ 1644 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

4  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок міста 

Мала Виска Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1085 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

5  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 



Краснопілка Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

2018 року  

№ 1086 

6  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок селища 

Заповідне Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року 

 № 1087 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

7  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок селища 

Вишневе Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1088 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

8 Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Паліївка 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 323 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

9 Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Веселе 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 325 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

10  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села 

Олександрівка 

Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1089 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

11 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної  

грошової оцінки земельних 

ділянок села Тарасівка 

Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1090 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

12  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

 



земельних ділянок села 

Новомиколаївка 

Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

від  27 червня   

2018 року  

№ 1091 

міської ради  

13 Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Первомайське 

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 324 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

14  «Про затвердження Правил з 

благоустрою на території 

Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної 

громади»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  29 березня  

2018 року  

№ 950 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

15  «Про   затвердження   ставок     

єдиного податку   для   

першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців на 

2021 рік по Маловисківській 

міській раді Маловисківській 

ОТГ» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня  

 2020 року  

№ 2321 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

16  «Про встановлення ставок 

та пільг зі сплати податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки по Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній територіальній 

громаді) на 2020 рік»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року 

 № 1597 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

17  «Про встановлення ставки 

акцизного  податку з 

реалізованих суб’єктами 

господарювання  роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів   

на території Маловисківської 

міської ради   

Маловисківської ОТГ на 

2021 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня   

2020 року  

№ 2319 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

18  «Про встановлення ставки  

транспортного  податку» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня   

2020 року  

№ 2320 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

19  «Про затвердження 

Положення про порядок 

Рішення сесії 

Маловисківської  

Виконавчий 

комітет 

 



продажу земельних ділянок 

комунальної власності та 

права на їх оренду на 

земельних аукціонах на 

території Маловисківської 

міської ради» 

міської ради   

від  25 червня   

2019 року  

№ 1601 

Маловисківської 

міської ради 

20 «Про  обмеження реалізації  

алкогольних напоїв на 

території міста Мала Виска 

та Маловисківської ОТГ в 

нічний час». 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міськоїради  

 від  25 червня   

2019 року 

 № 1596 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

21 «Про затвердження Порядку 

добровільного 

відшкодування безпідставно 

збережених коштів за 

використання земель 

комунальної форми власності 

на території Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади з 

порушенням вимог 

законодавства»   

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  28 листопада 

2019 р  

№ 1923 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

22 Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання  

коштів пайової участі 

замовників у розвитку 

інфраструктури на території 

Маловисківської міської 

ради» 

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  27 грудня 2011 

року № 204 

(втрачає чинність з 

01.01.2021 року) 

 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

23 «Про затвердження 

Положення про оренду землі 

в Маловисківській міській 

ОТГ»  

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1922   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

24 «Про затвердження 

Положення  про оренду 

комунального майна  

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

№ 1860 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

25 «Про затвердження 

Положення про приватизацію 

об'єктів комунальної 

власності Маловисківсь-кої 

міської обєднаної 

територіальної громади  

(малу приватизацію)»  

Рішення  сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1858 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 



 

 

Секретар  ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 

 

26 «Про затвердження 

Положення про порядок 

присвоєння поштових  адрес 

об'єктам нерухомості у 

Маловисківській міській об' 

єднаній територіальній 

громаді»  

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1857 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

27 «Про затвердження 

Положення про Порядок 

відчуження майна 

комунальної  

власностіМаловисківської 

міської об'єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії 
Маловисківської  

міської ради  

 від 28 листопада 

2019 року  

№ 1856 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

28 «Про затвердження 

Положення про приватизацію 

об'єктів комунальної  

власності Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади (малу 

приватизацію)» 

 

Рішення сесії   
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1859 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

29 «Про створення  органу 

приватизації житлового 

фонду, та порядку передачі  

квартир (будинків) , жилих 

приміщень у гуртожитках у 

власність громадян 

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  ві 
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1855 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

30 «Про затвердження 

Положення про діяльність 

аукціонної комісії для 

продажу об’єктів спільної 

власності Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради   

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1861   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 


