
          ЗАТВЕРДЖУЮ 

          Секретар міської ради 

            Олег КОЛЮКА 

           29 грудня 2022  року 
 

ГРАФІК 

здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів на 2023 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 Кропивницької міської ради 

1 від 08 липня 2021 року № 551 "Про 

встановлення ставок єдиного податку" 
Департамент з  питань 

економічного      розвитку 

Повторне 

квітень-травень 

2 від 08 липня 2021 року № 552 "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки" 

Департамент з  питань 

економічного  розвитку 

Повторне 

квітень-травень 

3 від 08 липня 2021 року № 553 "Про 

встановлення ставок туристичного збору" 

Департамент з   питань 

економічного     розвитку 
Повторне 

травень-червень 

4 від 08 липня 2021 року № 554 "Про 

встановлення ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів" 

Департамент з  питань 

економічного  розвитку 

Повторне  

травень-червень 

5 від 19 серпня 2010 року № 3674 "Про 

затвердження Правил утримання домашніх 

тварин у місті Кіровограді" 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Періодичне 

травень-червень 

6 від 20 травня 2021 року № 394 "Про 

визначення розмірів орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності 

міста Кропивницького" 

Юридичне управління Базове  

січень-лютий 

7 від 11 червня 2019 року № 2568 "Про 
затвердження Положення  про порядок 

розміщення та перебування сезонних 

обʼєктів торгівлі та обʼєктах благоустрою 

комунальної  власності з використанням їх 

окремих елементів на території міста 

Кропивницького (із змінами та 

доповненнями)" 

Департамент з    питань 
економічного  розвитку 

Періодичне 
травень-червень 

8 від 29 вересня 2015 року № 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 

Періодичне 

Квітень-травень 

9 від 06 листопада 2018 року №1953 "Про 

встановлення "Про встановлення заборони 

продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових субʼєктами господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства) 

у визначений час доби в межах міста 

Кропивницького"  

Департамент з  питань 

економічного  розвитку 

Періодичне 

лютий-березень 



2 

 

1 2 3 4 

Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

1 від 28 грудня 2021 року № 972 "Про 

затвердження Порядку надання дозволу на 

переведення нежитлових приміщень у 

категорію житлових, а також переведення 
житлових будинків і житлових приміщень 

у нежитлові"   

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Базове 

січень-лютий 

2 від 26 жовтня 2021 року № 676 "Про 

затвердження Положення про порядок 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності 

на території Кропивницької територіальної 

громади" 

Департамент з питань 

економічного  розвитку 

Повторне 

березень-квітень 

3 від 09 грудня 2021 року № 801 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для ПП "ОЛІКС" 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

4 від 09 грудня 2021 року № 802 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для ТОВ 

"Кіровоград-Євро-Транс" 

Управління транспорту  

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

5 від 09 грудня 2021 року № 803 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для                                     

КТ "Автолегіон - Варванської Ю.В." 

Управління транспорту  

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

6 від 09 грудня 2021 року № 804 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для ПП "Автобаз -
Кіровоград" 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

7 від 09 грудня 2021 року № 805 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для ПП "Паритет 

Сервіс" 

Управління транспорту 

 та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

8 від 09 грудня 2021 року № 806 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для                                   

ПП "УкрАвтоІнвест" 

Управління транспорту  

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

9 від 09 грудня 2021 року № 807 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для                                   

ФОП Кобченко В.В." 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 



3 
 

1 2 3 4 

10 від 09 грудня 2021 року № 808 "Про 

встановлення тарифу за одну поїздку 
пасажира у міському електричному 

транспорті м. Кропивницького" 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

11 від 09 грудня 2021 року № 809 "Про 

встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських 
автобусних маршрутах загального 

користування м. Кропивницького" 

Управління транспорту 

та зв'язку 

Повторне 

серпень-вересень 

 

 
 

Директор департаменту з питань 

економічного розвитку                                                                                     Ніна РАХУБА 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради      Михайло БЄЖАН 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Наталія Селіванова 35 61 53 


