Перелік діючих регуляторних актів Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету
(станом на 01.04.2014)
№
п/п

Дата
прийняття
регуляторного акта

№
регуля
-тор
ного
акта

Назва регуляторного акта

Розробник
регуляторного
акта

1

2

3

4

5

1.

12.12.2000

*

Фонд міського
майна

2.

13.06.2003

776

Рішення міської ради „Про міську
програму приватизації” (рішення
набуло статус регуляторного акта
після
набрання
чинності
законодавством
з
регуляторної
політики у ході перегляду рішень)
Рішення виконкому міської ради
„Про внесення змін і доповнень до
рішення міськвиконкому
від
13.07.01р. №1226 „Про організацію
феєрверків
та
торгівлі
піротехнічними
виробами
в
м. Кременчуці”(рішення набуло
статус регуляторного акта після
набрання чинності законодавством з
регуляторної політики у ході
перегляду рішень)
Рішення
міської
ради
„Про
затвердження Правил торгівлі на
ринках міста Кременчука”.
Рішення міської ради "Про внесення
змін до рішення міської ради від
21.10.2004
„Про
затвердження

3.

21.10.2004

31.05.2011

Дата проведення
відстеження
результативності
регуляторного акта
Повторне
Періодичне
6
7

Короткий зміст регуляторного
акта (із зазначенням
конкретного розміру,
ціни/тарифу, місцевого
податку та інше)

29.07.2005
05.08.2008
09.06.2011

Затверджено міську програму
приватизації

Управління
культури та
туризму

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі, побуту
та регуляторної
політики

30.11.2004
10.01.2008
10.01.2011

8

Затверджено порядок торгівлі
та використання піротехнічних
засобів на території міста

Затверджено правила торгівлі
на ринках міста Кременчука
26.12.2005

01.03.2012

Внесено зміни у зв’язку з
відміною ринкового збору

2

4.

5.

6.

7.

8.

22.05.2006

25.05.2007

25.05.2007

18.04.2008

23.09.2008

21.04.2011

530

483

482

Правил торгівлі на ринках міста
Кременчука”
Рішення виконкому міської ради
„Про обмеження режиму роботи
об’єктів торгівлі, які розташовані
безпосередньо в житлових будинках
або
вбудовано-прибудованих
приміщеннях”
Рішення виконкому міської ради
„Про затвердження Порядку надання
орендарю
згоди
орендодавця
комунального майна на здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованого комунального майна в
м. Кременчуці”
Рішення виконкому міської ради
„Про
затвердження
Порядку
проведення конкурсу на право
оренди майна, що належить до
комунальної
власності
територіальної громади
міста
Кременчука”
Рішення
виконавчого
комітету
міської ради „Про затвердження
тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових
територій”
Рішення міської ради „Про орендну
плату за землю в м. Кременчуці"

а) Рішення міської ради

"Про

Управління
розвитку
підприємництва
торгівлі, побуту
та регуляторної
політики
Фонд міського
майна

05.06.2007

06.09.2010

27.05.2008

12.05.2011

27.05.2008

12.05.2011

Фонд міського
майна

Управління
житловокомунального
господарства
Управління
земельних
ресурсів

03.07.2009
Відстеження
здійснюєть
ся у терміни
по рішенню
від 21.04.2011

03.08.2012

Встановлено
обмеження
режиму
роботи
об’єктів
торгівлі усіх форм власності,
які розташовані в житлових
будинках
або
вбудованоприбудованих до них
Затверджено
Порядок
надання
орендарю
згоди
орендодавця
комунального
майна
на
здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованого комунального
майна в м. Кременчуці
Затверджено
Порядок
проведення конкурсу на право
оренди майна, що належить до
комунальної
власності
територіальної громади міста
Кременчука
Затверджено
тарифи
на
експлуатаційні витрати по
утриманню будинків та при
будинкових
територій
м. Кременчука
Затверджено ставки орендної
плати
за
користування
земельними ділянками різного
цільового призначення, що є
власністю
Кременчуцької
міської ради

3
внесення змін в рішення міської
ради від 23 вересня 2008 року «Про
орендну
плату
за
землю
в
м. Кременчуці»
19.12.2008
9.

10. 24.03.2009

11. 28.07.2009

12. 22.09.2009

13. 24.11.2009

1269

Рішення виконавчого комітету
міської ради "Про затвердження
Положення про порядок видалення
зелених насаджень у м. Кременчуці"
Рішення
міської
ради
"Про
затвердження
Положення про
порядок врегулювання
питань
самочинного
будівництва
у
м. Кременчуці"
Рішення міської ради
"Про
затвердження
Положення
про
конкурсний
відбір
суб’єктів
оціночної діяльності для проведення
експертної
грошової
оцінки
земельних ділянок державної або
комунальної власності або права
оренди на них"
Рішення
міської
ради
"Про
затвердження
Положення
про
самоврядний
контроль
за
використанням та охороною земель у
м. Кременчуці"
Рішення
міської
ради
"Про
затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки
земель м. Кременчука Полтавської
області"

16.05.2012

Управління
житловокомунального
господарства
Юридичний
відділ

Управління
земель
них ресурсів

Не настав
термін

05.01.2010

05.02.2013

13.05.2010

12.06.2013

03.08.2010

03.019.2013

Управління
земель
них ресурсів

27.09.2010

Не настав
термін

Управління
земель
них ресурсів

30.05.2011

Не настав
термін

Змінено ставки по окремих
видах землекористування
Затверджено
порядок
видалення зелених насаджень у
м. Кременчуці
Врегульовано
питання
самочинного будівництва у
м. Кременчуці
Затверджено Положення про
конкурсний відбір суб’єктів
оціночної
діяльності
для
проведення
експертної
грошової оцінки земельних
ділянок
державної
або
комунальної власності або
права оренди на них
Затверджено Положення про
самоврядний
контроль
за
використанням та охороною
земель у м. Кременчуці
Затверджено базову вартість
землі
на
території
м. Кременчука у розмірі 154,11
грн. м2

4
14. 30.03.2010

15. 27.04.2010

01.11.2011

Рішення
міської
ради
"Про
затвердження Порядку відселення
юридичними та фізичними особами
громадян
із
ветхих
будинків
комунальної власності
територіальної громади
м. Кременчука"
Рішення
міської
ради
"Про
затвердження Правил благоустрою
території м. Кременчука"

Юридичний
відділ

29.04.2011

Не настав
термін

Затверджено
Порядок
відселення юридичними та
фізичними особами громадян із
ветхих будинків комунальної
власності
територіальної
громади м. Кременчука

Управління
житловокомунального
господарства

27.05.2011

Не настав
термін

Затверджено
благоустрою
м. Кременчука

Рішення міської ради "Про внесення
змін
до
Правил
благоустрою
території міста Кременчука"

16. 27.07.2010

Рішення
міської
ради
"Про
впорядкування реалізації та
споживання
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв
та
тютюнових виробів на території
м. Кременчука"

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі, побуту
та регуляторної
політики

14.09.2011

Не настав
термін

17. 31.08.2010

Рішення міської ради
"Про
затвердження
Положення
про
порядок підготовки та проведення
інвестиційного
конкурсу
щодо
будівництва, реконструкції об’єктів
житлового
і
нежитлового
призначення
та
соціальної
інфраструктури міста Кременчука"

Управління
економіки

28.09.2011

Не настав
термін

18. 31.08.2010

Рішення

Управління

30.09.2011

Не настав

міської

ради

"Про

Правила
території

Внесено
деякі
зміни
з
урахуванням
змін
у
законодавстві
загальнодержавного рівня
Врегульовано
питання
на
місцевому
рівні
щодо
впорядкування реалізації та
споживання
пива
(крім
безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та
тютюнових
виробів
на
території м. Кременчука
Затверджено Положення про
порядок
підготовки
та
проведення
інвестиційного
конкурсу щодо будівництва,
реконструкції
об’єктів
житлового
і
нежитлового
призначення та соціальної
інфраструктури
міста
Кременчука
Затверджено Порядок

5
затвердження Порядку
переведення житлових приміщень
(квартир, будинків), що належать на
праві власності юридичним або
фізичним особам, у нежитлові в
м. Кременчуці"

житловокомунального
господарства

19. 28.12.2010

Рішення міської ради
"Про
Управління
затвердження “Правил забудови
містобудуван
міста Кременчука”
ня та архітектури

20. 25.01.2011

Рішення міської ради "Про
затвердження положень про місцеві
збори"
Рішення міської ради "Про внесення
змін та доповнень до рішення міської
ради від 25.01.2011 "Про
затвердження положень про місцеві
збори "
Рішення міської ради "Про внесення
змін та доповнень до рішення міської
ради від 25.01.2011 "Про
затвердження положень про місцеві
збори "
Рішення міської ради "Про внесення
змін до рішення Кременчуцької
міської ради Полтавської області від
05.07.2011
«Про
затвердження
Положення про механізм справляння
та порядок сплати єдиного податку у
місті Кременчуці»
Рішення
міської
ради
"Про
затвердження нової редакції «Правил

22.02.2011

30.08.2011

17.01.2012

21. 31.05.2011

Управління
розвитку
підприємництва, торгівлі,
побуту та
регуляторної
політики

термін

19.01.2012

Не настав
термін

переведення
житлових
приміщень
(квартир,
будинків), що належать на
праві власності юридичним або
фізичним
особам,
у
нежитлові
в
м. Кременчуці"
Затверджено правила забудови
міста Кременчука
Затверджено положення про
місцеві збори

Внесено зміни
(коригування
частини)

23.02.2012

у

додатки
текстової

Внесено зміни
з метою
приведення у відповідність до
постанови КМУ від 29.12.2010
№ 1258

Управління
контролю за

20.02.2013

Не настав
термін

22.06.2012

Не настав
термін

Затверджено
розміщення

правила
зовнішньої

6
розміщення зовнішньої реклами у
м. Кременчуці"

станом
благоустрою та
екологічної
безпеки

реклами у м. Кременчуці"

30.07.2013

22. 30.05.2011

27.11.2012

23. 05.07.2011

24. 05.07.2011

Рішення міської ради "Про внесення
змін до рішення Кременчуцької
міської ради від 31 травня 2011 року
«Про затвердження нової редакції
Правил
розміщення
зовнішньої
реклами у м. Кременчуці"

Відстеження
здійснюєть
ся по
базовому
рішенню

У зв’язку зі змінами у діючому
законодавстві.

Рішення
міської
ради
"Про
Управління
затвердження Правил розміщення
містобудувантимчасових споруд для провадження ня та архітектури
підприємницької
діяльності
на
території м. Кременчука"
Рішення міської ради "Про внесення
змін до рішення Кременчуцької
міської ради Полтавської області від
31 травня
2011 року
"Про
затвердження Правил розміщення
тимчасових
споруд для
провадження
підприємницької
діяльності
на
території
м. Кременчука"
Рішення
міської
ради
"Про
Управління
затвердження Порядку утримання,
містобудуванремонту, реконструкції, реставрації ня та архітектури
фасадів будинків та споруд на
території міста Кременчука"
Рішення міської ради "Про
Управління
затвердження Положення про
розвитку

06.06.2012

Не настав
термін

Затверджено
Правила
розміщення тимчасових споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на
території м. Кременчука
Внесено зміни та доповнення
з
урахування
змін
у
законодавстві
загальнодержавного
рівня(затверджено комплексну
схему розміщення т с)

02.08.2012

Не настав
термін

Затверджено
Порядок
утримання,
ремонту,
реконструкції,
реставрації
фасадів будинків та споруд на
території міста Кременчука
Затверджено
механізм
та
порядок
сплати
єдиного

Не настав
термін

7
механізм справляння та порядок
сплати єдиного податку у місті
Кременчуці".
17.01.2012

25. 05.07.2011

26. 01.11.2011

27. 04.11.2011 911

Рішення міської ради "Про внесення
змін до рішення Кременчуцької
міської ради Полтавської області від
05.07.2011
«Про
затвердження
Положення про механізм справляння
та порядок сплати єдиного податку у
місті Кременчуці»
Рішення
міської
ради
"Про
встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки,
на
території
міста
Кременчука"
Рішення міської ради "Про
затвердження Положення про
порядок залучення коштів
замовників на розвиток інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури м. Кременчука"
Рішення
виконавчого
комітету
міської ради "Про встановлення
тарифів на послуги з перевезення
твердих побутових відходів, їх
захоронення, перевезення рідких
побутових відходів для населення,
бюджетних
установ,
інших
споживачів
Кременчуцькому
комунальному
автотранспортному

підприємництва, торгівлі,
побуту та
регуляторної
політики

податку у м. Кременчуці

Внесено зміни у зв’язку зі
змінами у Податковому кодексі
України

20.02.2013

Управління
розвитку
підприємництва, торгівлі,
побуту та
регуляторної
політики
Управління
економіки

17.08.2012

Не настав
термін

Затверджено
механізм
справляння та порядок сплати
на
виконання
вимог
Податкового кодексу України

16.11.2012

Не настав
термін

Управління
економіки
(КАТП1628)

07.11.2012

Не настав
термін

Врегульовано питання щодо
порядку залучення коштів
замовників
на
розвиток
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
м. Кременчука"
Встановлено
тарифи
на
послуги з перевезення твердих
побутових
відходів,
їх
захоронення,
перевезення
рідких побутових відходів для
населення, бюджетних установ,
інших
споживачів
Кременчуцькому
комунальному

8
підприємству 1628"
28. 18.11.2011 970

29. 29.11.2011

30. 16.12.2011 1078

01.02.2013

66

31. 10.01.2012 5

05.04.2013 174

Рішення
виконавчого
комітету
Управління
міської ради "Про затвердження
житловоПоложення про утримання зовнішніх
комунального
інженерних мереж та споруд,
господарства
розміщених на території міста
Кременчука"
Рішення міської ради
"Про
Фонд міського
затвердження Методики розрахунку і
майна
порядку використання плати за
оренду майна, яке належить до
комунальної
власності
територіальної
громади
міста
Кременчука"
Рішення виконкому міської ради
Управління
"Про затвердження нової редакції
містобудуванПоложення про порядок присвоєння ня та архітектури
поштових адрес об'єктам нерухомого
майна"
Рішення виконкому міської ради
"Про внесення змін і доповнень до
рішення
виконавчого
комітету
Кременчуцької
міської
ради
Полтавської області від 16.12.2011
№1078 "
Рішення виконкому міської ради
Управління
"Про впорядкування обліку та
розвитку
встановлення режимів роботи
підприємзакладів торгівлі, ресторанного
ництва, торгівлі,
господарства і сфери послуг у місті
побуту та
Кременчуці"
регуляторної
політики

02.01.2013

Не настав
термін

12.11.2012

Не настав
термін

26.12.2012

Не настав
термін

автотранспортному
підприємству 1628"
Врегульовано питання щодо
закріплення та утримання
зовнішніх інженерних мереж
та споруд, розміщених на
території міста Кременчука
Затверджено
методику
розрахунку
і
порядку
використання плати за оренду
майна, яке належить до
комунальної
власності
територіальної громади міста
Кременчука
Затверджено Положення про
порядок присвоєння
поштових адрес об'єктам
нерухомого майна
Внесено зміни з метою
удосконалення
порядку
застосування
Положення,
приведення у відповідність до
нових норм законодавства

25.01.2013

Не настав
термін

Врегульовано питання щодо
впорядкування обліку та
встановлення режимів роботи
закладів
торгівлі,
ресторанного господарства і
сфери
послуг
у
місті
Кременчуці

9

32. 16.11.2012 1126

33. 27.11.2012

34. 22.02.2013 80

35. 17.05.2013 262

Рішення виконкому міської ради
"Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області від
10.01.2012 № 5"
Рішення
виконавчого
комітету
міської ради "Про затвердження
норм утворення твердих побутових
відходів для підприємств, установ,
організацій м. Кременчука, що не
мають
власних
обладнаних
майданчиків для збору побутових
відходів".
Рішення міської ради
"Про
затвердження
“Архітектурномістобудівних
вимог
щодо
розташування спеціальних
конструкцій
для
розміщення
зовнішньої
реклами
у
м. Кременчуці”
Рішення
виконавчого
комітету
міської ради "Про затвердження цін
на
роботи
(послуги),
що
виконуються архівним відділом
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради на договірних засадах"
Рішення
виконавчого
комітету
міської ради "Про затвердження
Порядку розміщення на об’єктах
благоустрою пересувних
тимчасових споруд для здійснення
сезонної торгівлі та надання послуг у

Управління
житловокомунального
господарства

Не настав
термін

Управління
контролю за
станом
благоустрою та
екологічної
безпеки

Не настав
термін

Архівний відділ

Не настав
термін

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі, побуту
та регуляторної
політики

Не настав
термін

Внесено зміни з метою
спрощення
процедури
отримання
погодження
режиму роботи суб’єктам
господарювання
Затверджено
норми
утворення твердих побутових
відходів для підприємств,
установ,
організацій
м. Кременчука, що не мають
власних
обладнаних
майданчиків
для
збору
побутових відходів
Затверджено
архітектурномістобудівні вимоги
щодо
розташування спеціальних
конструкцій для розміщення
зовнішньої
реклами
у
м. Кременчуці
Затверджено ціни на роботи
(послуги), що виконуються
архівним
відділом
виконавчого
комітету
Кременчуцької міської ради
на договірних засадах
Забезпечення
умов
для
задоволення підприємницької
ініціативи
у
здійсненні
сезонної торгівлі та надання
послуг у сфері розваг на
території м. Кременчука, її

10
сфері
розваг
м. Кременчука
14.06.2013 336

на

території

упорядкування та спрощення
процедури
оформлення
документів
дозвільного
характеру на даний вид
діяльності.

Рішення виконавчого комітету
міської ради "Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету від
17.05.2013 №262"

Розподіл повноважень між
структурними підрозділами

36. 26.06.2013

Рішення
міської
ради
"Про
затвердження “Положення про
порядок демонтажу та евакуації
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності у м. Кременчуці”

Управління
контролю за
станом
благоустрою та
екологічної
безпеки

Не настав
термін

37. 26.06.2013

Рішення
міської
ради
"Про
затвердження
Положення
про
порядок зберігання транспорту
громадян та юридичних осіб на
території м. Кременчука"

Управління
містобудування та архітектури

Не настав
термін

Встановлення
єдиного
порядку
розміщення,
облаштування та утримання
ТС
на
території
міста
Кременчук.
Створення рівних умов, прав
та
можливостей
для
діяльності
всіх
суб'єктів
підприємницької діяльності.
Ефективне
використання
ресурсів
територіальної
громади.
Підвищення прозорості дії
органів
місцевого
самоврядування
шляхом
встановлення чітких умов при
розміщенні ТС.
Впровадження
єдиного
підходу до розміщення та
будівництва індивідуальних
гаражів на території міста
Кременчука з урахуванням
будівельних вимог, санітарногігієнічних
норм,

11
генерального
плану
м.
Кременчука та відповідних
містобудівних обмежень для
раціонального використання
територій.

38. 26.06.2013

Рішення
міської
ради
"Про
затвердження Порядку визначення
обсягів пайової участі (внеску)
власників пересувних тимчасових
споруд для здійснення сезонної
торгівлі та надання послуг у сфері
розваг
в
утриманні
об'єктів
благоустрою м. Кременчука"

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі, побуту
та регуляторної
політики та
міське фінансове
управління

Не настав
термін

39. 30.07.2013

Рішення
міської
ради
"Про
проведення конкурсу з вибору
керуючої компанії індустріальним
парком
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ»
в
м. Кременчук"

Управління
економіки

Не настав
термін

Забезпечення
механізму
взаємодії органів місцевого
самоврядування з питань
утримання
об’єктів
благоустрою
комунальної
власності
та
балансоутримувачів
цих
об’єктів
з
власниками
пересувних
тимчасових
споруд, розміщених на цих
об’єктах,
для
здійснення
сезонної торгівлі та надання
послуг у сфері розваг в
утриманні
об’єктів
благоустрою м. Кременчука.
Затвердити Положення про
проведення конкурсу з вибору
керуючої
компанії
індустріальним
парком
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ»
в
м.
Кременчук
з
метою
збільшення обсягів та якості
залучених у реальний сектор
економіки прямих інвестицій,
необхідних для забезпечення
динамічного
економічного

12

40. 29.10.2013

Рішення
міської
ради
"Про
затвердження Положення про Центр
надання адміністративних послуг та
Регламенту
Центру
надання
адміністративних послуг"

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі, побуту
та регуляторної
політики

Не настав
термін

розвитку
м.
Кременчук;
підвищення
продуктивності
економіки міста; створення
нових якісних робочих місць із
потенціалом
підвищення
кваліфікації
громадян
Кременчука;
збільшення
можливостей для місцевого
малого
та
середнього
підприємництва за рахунок
появи
нових
виробничих
потреб і зв’язків; створення
інженерно-транспортної
інфраструктури для бізнесу;
підвищення за рахунок появи
нових бізнесів рівня життя й
рівня соціального захисту
громадян, що проживають на
території міста.
Виконання
вимог
Закону
України "Про адміністративні
послуги" та розпорядження
голови обласної державної
адміністрації

13
41. 29.10.2013

Рішення
міської
ради
"Про
Управління
затвердження
Положення
про
містобудуванпорядок
врегулювання питань, ня та архітектури
пов’язаних
з
будівництвом,
здійсненим
з порушенням
на
земельних ділянках, які належать
забудовникам на праві власності чи
користування в м. Кременчуці.

Не настав
термін

Врегулювання
питань
будівництва, здійсненого з
порушенням на земельній
ділянці,
яка
належить
забудовнику на праві власності
чи користування з урахуванням
будівельних вимог, санітарногігієнічних норм, генерального
плану м. Кременчука та
відповідних
містобудівних
обмежень для раціонального
використання територій.

* рішення міської ради не мають номера

Начальник управління
розвитку підприємництва, торгівлі,
побуту та регуляторної політики

Л.Г.Жорняк

