
                                                                                                                                               Проєкт  
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                              № 

м. Краматорськ      

 

Про попередній розгляд проєкту 

рішення міської ради «Про 
затвердження плану діяльності 
Краматорської міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних 
актів на 2022 рік» 

 

 

 Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження плану 
діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік», 
керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
 

            Внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про затвердження плану діяльності 
Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 
(додається). 
 

 

 

Міський голова                                                                                      Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                             Проєкт  

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                              № 

м. Краматорськ      

 

Про затвердження плану діяльності 
Краматорської міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних  
актів на 2022 рік 

 

З метою планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів, 
згідно зі ст.7 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. Затвердити план діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік (додається). 
 

            2.  Структурним підрозділам міської ради: 

            1) забезпечити якісне та своєчасне виконання регуляторної діяльності щодо 
підготовки проєктів регуляторних актів та відстеження їх результативності; 

            2) надавати міському голові (Гончаренко) – керівнику регуляторного органу, план-

графік підготовки проєктів регуляторних актів за тиждень до початку їх розробки. 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом повноважень та постійну комісію з питань регламенту, депутатської 
діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою та інформованості населення. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                               Додаток 

                                                                                                                                                                                               до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                                                                               № 

  

ПЛАН 

діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 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 туристичного 
збору на території Краматорської міської територіальної 
громади» 

- приведення нормативного акту 
місцевого самоврядування у 
відповідність до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
12.06.2020 № 710-р «Про 
визначення адміністративних 
центрів та затвердження 
територій територіальних 
громад Донецької області»; 
- упорядкування відносин між 
органами державної влади та 
суб’єктами господарювання з 
питань сплати туристичного 
збору; 
- збільшення частини власних 
надходжень міської 
територіальної громади 

I півріччя 

(до 30.06.2022) 

 

Фінансове управління 

2. Рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців на території 
- приведення нормативного акту 
місцевого самоврядування у 

I півріччя 

(до 30.06.2022) 

Відділ споживчого ринку, 
підприємництва та 



Краматорської міської територіальної громади» 

 

 

відповідність до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
12.06.2020 № 710-р «Про 
визначення адміністративних 
центрів та затвердження 
територій територіальних 
громад Донецької області»; 
- упорядкування відносини між 

органами державної влади та 

фізичними особами – 

підприємцями з питань сплати 

єдиного податку за видами 
господарської діяльності; 
- забезпечення надходжень до 
бюджету міської територіальної 
громади 

 

 

 

 

 

 

регуляторної політики 

 

 

 

 

 

3. Рішення міської ради «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок в межах Краматорської територіальної громади» 

- приведення нормативного акту 

місцевого самоврядування у 
відповідність до вимог статті 18 
Закону України № 1378 від 
11.11.2003 «Про оцінку земель»; 
-  приведення нормативно-

грошової оцінки землі у 
відповідність до сучасного 
соціально-економічного 
становища; 
- збільшення надходжень з плати 
за землю до місцевого бюджету 

I півріччя 

(до 30.06.2022) 

 

Управління земельних 
відносин 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                    Ігор СТАШКЕВИЧ                                                                                                                             


