
 

проєкт 
 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                              № 

м. Краматорськ      

 

Про затвердження результатів роботи 
робочої групи з моніторингу та 
перегляду діючих регуляторних актів, 
прийнятих на території Краматорської 
територіальної громади 

 

 

На виконання рекомендацій, зазначених в листах Донецької обласної державної 
адміністрації від 14.07.2021 № 0.2/16-3658/4-21, від  26.07.2021 № 0.2/16-3870/4-21 та 
методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо повноважень в 
частині проведення регіонального регуляторного перегляду, розроблених Державною 
регуляторною службою України, відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV (із 
змінами), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 № 1009-ІХ, на підставі рекомендацій, 
наданих робочою групою з моніторингу та перегляду діючих регуляторних актів, прийнятих 
на території Краматорської територіальної громади відповідно до протоколу № 1 від 
18.08.2021 року, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

              

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  
 

            1. Затвердити результати роботи робочої групи з моніторингу та перегляду діючих 
регуляторних актів, прийнятих на території Краматорської територіальної громади 

(додаються).      

            2. Структурним підрозділам Краматорської міської ради - розробникам регуляторних 
актів при здійсненні регуляторної діяльності: 

            2.1  врахувати рекомендації, надані робочою групою щодо перегляду діючих 
регуляторних актів, прийнятих на території Краматорської територіальної громади; 

           2.2  забезпечити приведення регуляторних актів, зазначених у додатку, у відповідність 
з вимогами чинного законодавства України, шляхом внесення відповідних змін, визначення 
їх такими, що втратили чинність, приведення у відповідність до законодавства, визнання 

таким, що втратив чинність, діючий акт та прийняти новий із дотриманням вимогам 
законодавства щодо змісту акта та процедури його прийняття. 
 



3. Рішення селищних рад (Біленьківської, Ясногірської, Красноторської, 
Шабельківської) та Дмитрівської сільської ради визнати Краматорською міською радою, 

правонаступником яких вони є, такими, що втратили чинність/або скасовані, після внесення 
відповідних змін до діючих регуляторних актів Краматорської міської ради. 
 

           4. Дане рішення набуває чинності з дня оприлюднення на офіційному сайті 
Краматорської міської ради. 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту,  депутатської  діяльності,  законності,  правопорядку, протидії корупції, охорони     
прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою та 
інформованості населення Краматорської міської ради. 

 

       

Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 

 



                                                                                                                                                                                                     Додаток  

                                                                                                                                                                                                     до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                                                                                   № 

 

Результати роботи робочої групи з моніторингу та перегляду діючих регуляторних актів,  
прийнятих на території Краматорської територіальної громади 

 
№ 
з/п 

Найменування 
органу 

Назва діючого  
регуляторного акту 

№, дата  
регуляторного 

акту 

Результат перегляду 
(скасовано/втратило 

чинність/приведено у 
відповідність до 
законодавства) 

Яким документом здійснено перегляд 

№, дата  
документа, яким 

здійснено перегляд 

Назва документа та 
посилання на сайт 

1. Краматорська 
міська рада 

Рішення  Краматорської 
міської ради «Про 
затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої 
реклами на території  м. 
Краматорська» 

 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
внесення змін до Порядку 
розміщення зовнішньої 
реклами на території м. 
Краматорська, 
затвердженого рішенням 
міської ради від 
13.07.2011 № 7/VI-19»    

 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
внесення змін до Порядку 

№ 7/VI-19  

від 13.07.2011  
 

 

 

 

 

№ 11/VI-121 

від 10.01.2012  
 

 

 

 

 

 

 

№ 37/VI-81 

від 22.04.2014 

 

 

Визнати таким, що втратив 
чинність, діючий акт та 

прийняти новий із 
дотриманням вимог 

законодавства щодо змісту 
акта та процедури його 

прийняття  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 від 
18.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської територіальної 

громади.                                      
 

Проєкт рішення 
Краматорської міської ради 
«Про затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої рекла 

ми на території 
Краматорської територіальної 
громади» розміщено на сайті 
Краматорської міської ради 

24.05.2021 року.                                                                  
Посилання на сайт:  

https://krm.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/05/ 

https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_11_6_121.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%20proekt_resh_24.05.21_1.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%20proekt_resh_24.05.21_1.pdf


розміщення зовнішньої 
реклами на території м. 
Краматорська, 

затвердженого рішенням 
міської ради від 
13.07.2011 № 7/VI-19»   

 

  

 

 

Приведено у відповідність 
до законодавства 

 

№ 16/VIII-873 

від 29.09.2021   

proekt_resh_24.05.21_1.pdf 

Винесено на розгляд сесії 
29.09.2021 року. 

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

 

Посилання на сайт: 
https://krm.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/10/ 

resh_16_8_873.pdf 

 

2. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради  «Про 
затвердження Положення 
про порядок встановлення 
зручного для населення 
режиму роботи об’єктів 
торгівлі, ресторанного 
господарства та сфери 
побутових послуг, 
розташованих на території 
міста Краматорська» 

№ 37/VI-98 

від 22.04.2014  

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

 

 

 

https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_81.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%20proekt_resh_24.05.21_1.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/%20resh_16_8_873.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/%20resh_16_8_873.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/%20resh_16_8_873.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_34_5_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_34_5_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_37_6_98.pdf


3. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
затвердження положення 
«Про місцеві ініціативи в 
місті Краматорську» 

№ 22/VI-2 

від 20.12.2012  

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської територіальної 

громади                                              
4. Краматорська 

міська рада 

Рішення міської ради  
«Про врегулювання 
питання щодо продажу 
алкогольних та 
слабоалкогольних напоїв, 
пива (крім 
безалкогольного) на 
території міста 
Краматорська» 

№ 18/VI-15 

від 11.07.2012 

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

 

5. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради   «Про 
встановлення ставок 
єдиного податку для 
фізичних осіб-підприємців 
на території міста 
Краматорська» 

 

Рішення Краматорської 
міської ради   «Про 
внесення змін до рішення 
міської ради від 
06.03.2017 № 19/VII-77» 

№ 19/VII-77 

від 06.03.2017 

 

 

 

 

 

№ 20/VII-109 

від 29.03.2017 

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради  

 

https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_22_6_2.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_34_5_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_34_5_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_77.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_77.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_20_7_109.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_20_7_109.pdf


6. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради  «Про 
затвердження Порядку 
переведення житлових 
приміщень в нежитлові» 

№ 9/VI-28 

від 12.10.2011 

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

7. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради  «Про 
затвердження Правил 
благоустрою території 
міста Краматорська» 

№ 6/VI-67 

від 08.06.2011 

 

Визнати таким, що втратив 
чинність, діючий акт та 

прийняти новий із 
дотриманням вимог 

законодавства щодо змісту 
акта та процедури його 

прийняття  

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської територіальної 

громади.                                         
 

Проєкт рішення 
Краматорської міської ради 
«Про затвердження Правил 
благоустрою Краматорської 

територіальної громади» 
оприлюднено 25.08.2021 на 

офіційному сайті 
Краматорської міської ради.                                                         

Посилання на сайт: 
https://krm.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/08/ 

proekt_resh_25.08.21_2.pdf 

Відповідно ЗУ "Про засади 
державної регуляторної 

політики у сфері 
господарської діяльності" на 
сайті Краматорської міської 

https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/%20proekt_resh_25.08.21_2.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/%20proekt_resh_25.08.21_2.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/%20proekt_resh_25.08.21_2.pdf


ради 25.08.2021 року 
оприлюднено повідомлення 

про проведення консультацій 
з громадськістю 

8. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради   «Про 
затвердження Правил 
торгівлі на ринках міста 
Краматорська» 

 № 6/VI-17 

від 08.06.2011 

 

Залишити без змін. 

 

Підприємства ринкової 
торгівлі розташовані 
виключно на території 
міста Краматорська (14 
ринків). 

На території селищних 
рад (Біленьківської, 
Ясногірської, 
Красноторської, 
Шабельківської) та 
Дмитрівської сільської 
ради, що увійшли до 
Краматорської 
територіальної громади, 

підприємства ринкової 
торгівлі відсутні.  

Тому, дія регуляторного 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської 
міської ради 

 

https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/resh_70_7_340.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/resh_70_7_340.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_6_6_17.pdf


акту ніяк не поширюється 
на території, які увійшли до 
складу громади. 

9. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради  «Про 
затвердження Положення 
про порядок передачі в 
оренду майна комунальної 
власності та Методики 
розрахунку і порядку 

використання плати за 
оренду комунальної 
власності територіальної 
громади м. Краматорська» 

 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
внесення змін та 
доповнень до Положення 
про порядок передачі в 
оренду майна комунальної 
власності та Методики 
розрахунку і порядку 

використання плати за 
оренду комунальної 
власності територіальної 
громади м. Краматорська, 

затверджених рішенням 
міської ради від 

№ 7/VI-12 

від 13.07.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22/VI-61 

від 20.12.2012  

Визнати таким, що втратив 
чинність  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 від 
18.08.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської територіальної 

громади.                                            
Проєкт рішення 

Краматорської міської ради 
«Про втрату чинності 

рішення міської ради від 
13.07.2011 № 7/VI-12 «Про 

затвердження Положення про 
порядок передачі в оренду 

майна комунальної власності 
та Методики розрахунку і 

порядку використання плати 
за оренду майна комунальної 

власності територіальної 
громади м. Краматорська» 
розміщено 05.08.2021 на 

офіційному сайті 
Краматорської міської ради  

Посилання на сайт:  
https://krm.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/08/ 

https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/%20proekt_resh_05.08.21_3.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/%20proekt_resh_05.08.21_3.pdf


13.07.2011 № 7/VI-12» 

 

 

 

Вважати таким, що  
втратило чинність 

 

 

№ 14/VII-785 

 від 27.08.2021   

proekt_resh_05.08.21_3.pdf 

Винесено на розгляд сесії 
27.08.2021 року. 

 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про втрату 
чинності рішення міської 

ради від 13.07.2011 № 7/VI-12 

«Про затвердження 
Положення про порядок 
передачі в оренду майна 
комунальної власності та 
Методики розрахунку і 

порядку використання плати 
за оренду майна комунальної 

власності територіальної 
громади м. Краматорська» 
оприлюднено 01.09.2021 на 

офіційному сайті 
Краматорської міської ради  

 

 

Посилання на сайт:  
https://krm.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/09/ 

resh_14_8_785.pdf 

 

https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/%20proekt_resh_05.08.21_3.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/
file:///C:/Users/Bogacheva/Downloads/ВІЗИ.doc


10. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради  «Про 
затвердження нормативної 
грошової оцінки земель  

м. Краматорська» 

№ 34/V-47 

від 24.02.2010 

Привести у відповідність 
до законодавства 

 

 

 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

11. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
встановлення 
туристичного збору на 
території міста 
Краматорська»   
 

Рішення Краматорської 
міської ради   «Про 
внесення змін до рішення 
міської ради від 
22.02.2017 № 19/VII-47 

«Про встановлення 
туристичного збору на 
території міста 
Краматорська» 

№ 19/VII-47 

від 22.02.2017 

 

 

 

 

№ 49/VII-06 

від 30.01.2019 

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

 

12. Краматорська 
міська рада 

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

№ 11/VIII-642 

від 08.07.2021 

Залишити без змін.                                           
Регуляторний акт 

відповідає нормам чинного 
законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

13. Краматорська Рішення Краматорської № 49/VII-18 Привести у відповідність № 1 від Протокол засідання робочої 

https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_34_5_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_34_5_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_19_7_47.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_49_7_18.pdf


міська рада міської ради   «Про 
заборону продажу пива 
(крім безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, 
вин столових суб’єктами 
господарювання (крім 
закладів ресторанного 
господарства) на території 
міста Краматорська у 
визначений час доби» 

від 30.01.2019 до законодавства 18.08.2021   групи з моніторингу та 
перегляду діючих 

регуляторних актів, 
прийнятих на території 

Краматорської  
міської ради 

 

14. Краматорська 
міська рада 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного 
податку»  

 

№ 55/VII-349 

від 26.06.2019 

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

15. Краматорська 
міська рада 

 Рішення Краматорської 
міської ради «Про 
затвердження розмірів 
орендної плати за 
земельні ділянки 
комунальної власності 
територіальної громади м. 
Краматорська у відсотках 
від нормативної грошової 
оцінки земельних 
ділянок» 

 

Рішення Краматорської 
міської ради «Про 

№ 70/VII-340 

від 24.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5/VIII-280 

від 24.02.2021 

 

Привести у відповідність 
до законодавства 

№ 1 від 
18.08.2021   

Протокол засідання робочої 
групи з моніторингу та 

перегляду діючих 
регуляторних актів, 

прийнятих на території 
Краматорської  
міської ради 

 

https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_49_7_18.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_55_7_349.pdf
https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_55_7_349.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/resh_70_7_340.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/resh_70_7_340.pdf


внесення змін до рішення 
Краматорської міської 
ради від 24.06.2020 № 
70/VII-340 «Про 
затвердження розмірів 
орендної плати за 
земельні ділянки 
комунальної власності 
територіальної громади м. 
Краматорська у відсотках 
від нормативної грошової 
оцінки земельних 
ділянок» 

 

Рішення Краматорської 
міської ради  «Про 
внесення змін у додаток 
до рішення Краматорської 
міської ради від 
24.06.2020 № 70/VII-340 

«Про  затвердження 
розмірів орендної плати за 
земельні ділянки 
комунальної власності 
територіальної громади м. 
Краматорська у відсотках 
від нормативної грошової 
оцінки земельних 
ділянок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8/ VIII-390 

від  28.04.2021 

 

 

  Секретар міської ради                                                                                                                        Ігор СТАШКЕВИЧ  


