
 ПЕРЕЛІК 

регуляторних актів – рішень Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету  
                                                                                                                                                    станом на 01.01.2022 

Назва регуляторного акта 
Вид, номер, дата 

документу 
Розробник 

1 2 3 

І. Здійснення окремих видів господарської діяльності   

Упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда (зі змінами)  
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-570.pdf 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-2265-06-03-13.pdf 

Рішення 

міської ради: 

від 31.05.2011  № 570; 

від 06.03.2013 № 2265 

Департамент з питань економічного 

розвитку 

Положення про порядок встановлення режиму роботи підприємств 

торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території 

міста Кіровограда 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-rishenya-2522-07-11-13.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 07.11.2013 № 2522 

Юридичне управління   

Положення про порядок користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою під розміщення відкритих літніх майданчиків 

для здійснення підприємницької діяльності 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodatok-4685-29-09-15-1.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 29.09.2015 № 4685 

Департамент з питань економічного 

розвитку 

Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у 

визначений час доби в межах міста Кропивницького 16 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/21121-rish_1953_06-11-2018.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 06.11.2018 № 1953 

Юридичне управління 

Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів 

торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького  
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24270-2568-20190710.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 11.06.2019 № 2568 

Департамент з питань економічного 

розвитку 

Порядок розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів 

державного та міського бюджетів підприємствам електро- та 

автомобільного транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових 

категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodaatok-83-23-02-16-p.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 23.02.2016 № 83 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-570.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-2265-06-03-13.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-rishenya-2522-07-11-13.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodatok-4685-29-09-15-1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/21121-rish_1953_06-11-2018.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24270-2568-20190710.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodaatok-83-23-02-16-p.pdf
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Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому та 

Порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування 

місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування 

рекламних засобів (зі змінами та доповненнями) 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23146-1416-195-201610311903001.pdf 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-590.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету: 

від 09.02.2009 №195; 

від 14.12.2009 № 1416; 

від 14.06.2011 № 590 

Управління містобудування та 

архітектури   

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Кропивницької міської 

територіальної громади  
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34861-676-20211101.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 26.10.2021 № 676 

Департамент з питань економічного  

розвитку 

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах загального користування м. 

Кропивницького https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35622-rish_809_09-12-

2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 809 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35621-rish_808_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 808 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для ФОП Кобченко В.В.   
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35620-rish_807_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 807 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для ПП «УкрАвтоІнвест» https://kr-

rada.gov.ua/uploads/documents/35619-rish_806_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 806 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для ПП «Паритет Сервіс» 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35618-rish_805_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 805 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для ПП «Автобаз-Кіровоград» 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35617-rish_804_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 804 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для КТ «Автолегіон-Варванської 

Ю.В.» 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35616-rish_803_09-12-2021_1.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 803 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23146-1416-195-201610311903001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-590.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34861-676-20211101.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35622-rish_809_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35622-rish_809_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35620-rish_807_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35619-rish_806_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35619-rish_806_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35618-rish_805_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35617-rish_804_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35616-rish_803_09-12-2021_1.pdf
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Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35615-rish_802_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 802 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах для ПП «ОЛІКС» 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35613-rish_801_09-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 09.12.2021 № 801 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку   

ІІ. Земельні та майнові відносини 

Управління майном, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodatok-11-12-12-2099.pdf 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-4417-14-07-15.pdf 

Рішення  

міської ради: 

від 11.12.2012 № 2099; 

від 14.07.2015 № 4417 

Управління комунальної власності 

Положення про конкурсний відбір об’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodatok-3872-30-12-14.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 30.12.2014 № 3872 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

Ставки земельного податку по місту Кіровограду 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-4416-14-07-15.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 14.07.2015 № 4416 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

Порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти 

нерухомого майна у разі втрати або зіпсування оригіналів документів 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-505-12-09-13.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 12.09.2013 № 505 

Управління комунальної власності  

Порядок надання дозволу на переведення нежитлових приміщень у 

категорію житлових, а також переведення житлових будинків і 

житлових приміщень у нежитлові 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36028-972-20221001.pdf 
 

Рішення 

 виконавчого комітету 

від 28.12.2021 № 972 

  

Юридичне управління   

Порядок приймання, реєстрації та зберігання виконавчих топографо-

геодезичних зйомок закінчених будівництвом будинків, споруд та 

інженерних комунікацій у м. Кіровограді 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35752-1408-31102016.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 14.12.2009 № 1408 

Управління містобудування та 

архітектури   

Розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста 

Кропивницького  
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32432-rish_394_20_05_2021 

Рішення  

міської ради 

від 20.05.2021 № 394 

Юридичне управління  

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35615-rish_802_09-12-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35613-rish_801_09-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-dodatok-3872-30-12-14.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-4416-14-07-15.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-505-12-09-13.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36028-972-20221001.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35752-1408-31102016.pdf
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Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/20002-1750.pdf 
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23608-rish_2504_07-05-2019.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 12.07.2018 № 1750 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного  

середовища 

Ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки   
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24269-2567-20190710.pdf 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28910-3442-20200917.pdf 
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33398-552-20210721.pdf 

 

Рішення  

міської ради: 

від 11.06.2019 № 2567; 

від 08.09.2020 № 3442; 

від 08.07.2021 № 552 

Департамент з питань економічного 

розвитку  

Ставки єдиного податку   
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24052-2566-20190621.pdf 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28910-3442-20200917.pdf 
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33360-551-20210719.pdf 

  

Рішення  

міської ради: 

від 11.06.2019 № 2566; 

від 08.09.2020 № 3442; 

від 08.07.2021№ 551 

Департамент з питань економічного 

розвитку 

Ставки туристичного збору 
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33361-553-20210719.pdf 

 

Рішення  

міської ради: 

від 08.07.2021№ 553 

Департамент з питань економічного 

розвитку 

 Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів 
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33362-554-20210719.pdf 

Рішення  

міської ради: 

від 08.07.2021№ 554 

Департамент з питань економічного 

розвитку 

ІІІ. Санітарно-екологічні норми 

Заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів 

і їх шкідливого впливу на здоров’я населення в місті Кіровограді 
http://www.kr-rada.gov.ua/rishennya/miskoyi-radi/?y=2009&m=5 

Рішення  

міської ради 

від 26.05.2009 № 1999 

Юридичне управління 

Порядок функціонування місць поховань на території міста Кіровограда 
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/5773-rish_317_29-03-2011.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 29.03.2011 № 317 

Головне управління житлово-

комунального господарства   

Правила благоустрою території міста Кропивницького 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26392-rish_3054_18-12-2019.pdf 

Рішення  

міської ради 

від 18.12.2019 № 3054 

Юридичне управління   

Правила утримання домашніх тварин у місті Кіровограді 
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya_3674.pdf 

 

Рішення  

міської ради 

від 19.08.2010 № 3674 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/20002-1750.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24269-2567-20190710.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28910-3442-20200917.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33398-552-20210721.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24052-2566-20190621.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28910-3442-20200917.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33360-551-20210719.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33361-553-20210719.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33362-554-20210719.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/rishennya/miskoyi-radi/?y=2009&m=5
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/5773-rish_317_29-03-2011.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26392-rish_3054_18-12-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya_3674.pdf
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Порядок встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, які 

визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28583-380-20200827.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 25.08.2020 № 380 

 

Департамент з питань економічного 

розвитку  

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів 

у місті Кропивницькому 
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35746-rish_917_14-12-2021.pdf 

Рішення  

виконавчого комітету 

від 14.12.2021 № 917 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35746-rish_917_14-12-2021.pdf

	ПЕРЕЛІК

