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ГРАФІК 

здійснення заходів з відстеження результативності  

дії регуляторних актів  на 2020 рік 
№ 

з/п 

Дата прийняття, номер та назва  

регуляторного акта, стосовно якого 

проводиться відстеження результативності дії   

Виконавчі органи  

міської ради 

(розробники 

регуляторних актів) 

Тип та термін 

здійснення заходів з 

відстеження 

результативності дії 

регуляторного акта   

1 2 3 4 

Рішення Міської ради міста Кропивницького 

1 від 11.06.2019 № 2567 «Про встановлення  ставок 

та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

торгівлі та інвестицій 

Базове 

березень-квітень 

2 від 11.06.2019 № 2568 «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку» 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

торгівлі та інвестицій 

Базове 

березень-квітень 

3 від 18.12.2019 № 3054 «Про затвердження Правил 

благоустрою  території міста Кропивницького» 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства    

Базове 

травень-червень 

4 від 11.06.2019 № 2568 «Про затвердження 

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» 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

торгівлі та інвестицій 

Повторне 

травень-червень 

5 від 06.11.2018 № 1953 «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» 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

торгівлі та інвестицій 

Повторне 

лютий-березень 

6 від 26.05.2009 № 1999 «Про заходи попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення в місті 

Кіровограді»  

Юридичне управління   Періодичне 

березень-квітень 

7 від 29.03.2016 № 133 «Про затвердження нової 

редакції Тимчасово положення про порядок 

демонтажу тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста 

Кіровограда» 

Юридичне управління   Періодичне 

серпень-вересень 

8 від 19.08.2010 № 3674 «Про затвердження Правил 

утримання домашніх тварин у місті Кіровограді» 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства  

Періодичне  

травень-червень 

9 від 26.09.2006 № 80 «Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках міста» зі змінами та 

доповненнями 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій   

Періодичне  

червень-липень 

10 від 07.11.2013 № 2522 «Про затвердження 

Положення про порядок встановлення режиму 

роботи підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та надання послуг на території 

міста Кіровограда» 

Юридичне управління   Періодичне 

березень-квітень 



2 

1 2 3 4 

11 від 30.12.2014 № 3872 «Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна» зі 

змінами та доповненнями 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища   

Періодичне 

лютий-березень 

12 від 12.07.2018 № 1750 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища   

Повторне 

червень-липень 

13 від 29.09.2015 № 4685 «Про затвердження 

Положення про Порядок користування  окремими 

конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності» 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

торгівлі та інвестицій 

Періодичне 

квітень-червень 

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

1 від 12.06.2018 № 279 «Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів» 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства  

Повторне  

березень-квітень 

2 від 05.02.2010 № 112 «Про затвердження 

Порядку приймання реєстрації та зберігання 

виконавчих топографо-геодезичних зйомок 

закінчених будівництвом будинків, споруд та 

інженерних комунікацій у м.Кіровограді» 

Управління 

містобудування та 

архітектури   

Періодичне 

лютий-березень 

3 від 12.09.2013 № 505 «Про затвердження 

Порядку видачі дублікатів свідоцтв на право 

власності на об’єкти нерухомого майна у разі 

втрати або зіпсування  оригіналів документів» 

Управління комунальної 

власності     

Періодичне 

листопад-грудень 

4 від 14.12.2011 № 1206 «Про затвердження 

Порядку переведення  жилих будинків (квартир) і 

приміщень у нежилі та нежилих приміщень 

(будівель) у жилі в м. Кіровограді (зі змінами та 

доповненнями) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Періодичне 

 вересень-жовтень 

 

 

 

В. о. директора департаменту – начальника  

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій                                                                                  Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                     Андрій ПАЛИВОДА 


