
 
                                                                                                 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

 

від 28.07.2021   № 12/VIII-662 

м. Краматорськ      

 

Про внесення змін та доповнень до 
плану діяльності міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних 
актів на 2021 рік, затвердженого 
рішенням міської ради від 17.12.2020 

№  2/VIII-16 

 

 

На підставі ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», розглянувши пропозиції структурних підрозділів міської 
ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

             міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

            1. Внести зміни та доповнення до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів 
регуляторних  актів  на  2021  рік,  затвердженого   рішенням   міської  ради  від  17.12.2020 

№ 2/VIII-16, виклавши його в  новій редакції (додається). 
 

            2. Визнати  таким,  що   втратило   чинність   рішення  міської  ради   від  31.03.2021 

№ 7/VIII-286 «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки 
проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2020 
№ 2/VIII-16». 
             

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом обов’язків. 
 

 

 

Міський голова                                                                                          О.В. Гончаренко                 



                                                                                                                                                                                               Додаток 

                                                                                                                                                                                               до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                                               від 28.07.2021   № 12/VIII-662                               

ПЛАН 

діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

 

Вид та назва проєктів  
регуляторних актів 

 

Мета прийняття 

 

 

Строки 

підготовки  
проєктів 

Найменування 

відповідальних за розроблення 

проєктів регуляторних актів 

1 2 3 4 5 

1. Рішення міської ради «Про встановлення податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
території Краматорської територіальної громади» 

 

- упорядкування відносин між 
органами  місцевої влади та 
юридичними і  фізичними 
особами з питань сплати 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 

I півріччя 

(до 30.06.2021) 
 

Фінансове управління 

2. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої реклами на території 
Краматорської територіальної громади» 

- приведення місцевого 
нормативного акту у 
відповідність до норм чинного 
законодавства 

II півріччя 

(до 30.12.2021) 

 

Управління містобудування та 
архітектури 

3. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку 
надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних 
поліпшень орендованого комунального майна та 
Порядку подання та розгляду заяв про включення 
об’єктів права комунальної власності Краматорської 
територіальної громади до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації» 

- приведення місцевого 
нормативного акту у 
відповідність до норм чинного 
законодавства 

 

II півріччя 

(до 30.12.2021) 

 

 

Відділ управління майном 
комунальної власності 
управління житлово-

комунального господарства 



4. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності під час проведення 
ярмарок, державних та місцевих святкових, 
урочистих масових заходів на території 
Краматорської територіальної громади» 

 

 

- врегулювання правових 
відносин між органом 
місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання 
щодо ярмаркової, святкової 
торгівлі, торговельного 
обслуговування під час 
проведення масових заходів на 
території Краматорської 
територіальної громади 

II півріччя 

(до 30.12.2021) 

 

 

 

 

 

 

Відділ споживчого ринку, 
підприємництва та 
регуляторної політики 

 

 

 

 

 

5. Рішення міської ради «Про затвердження Правил 
благоустрою Краматорської територіальної громади» 

- чітка регламентація обов’язків 
суб’єктів господарювання у 
сфері благоустрою; 

- покращення благоустрою 
території міста; 
- раціональне використання, 
належне утримання і охорона 
об’єктів та елементів 
благоустрою 

II півріччя 

(до 30.12.2021) 

 

 

 

Відділ комунального 
господарства управління 
житлово-комунального 
господарства 

 

 

 

6. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності та відкритих майданчиків 
для харчування біля закладів ресторанного 
господарства на території Краматорської територіаль-

ної громади» 

- врегулювання правових 
відносин між органом 
місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання на 
території Краматорської 
територіальної громади 

II півріччя 

(до 30.12.2021) 

 

Управління містобудування та 
архітектури 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                  І.І. Сташкевич                                                         
 


