
№ 

з/п 

 

Регуляторний 

орган 

(розробник) 

 
 

Регуляторний акт 

 
Дата набрання 

чинності 

Строк 

проведення 

відстеження 

результативності 

Базовий 

Строк 

проведення 

відстеження 

результативності 

Повторний 

Строк проведення 

відстеження 

результативності 

Періодичний 

 
Джерело 

оприлюднення 

 

 

 
1 

Миргородська 

міська рада 

(управління 

архітектури та 

державного 

архітектурно- 

будівельного 
контролю) 

 

 
Правила розміщення зовнішньої реклами у 

місті Миргороді в новій редакції, рішення 

сесії від 17.05.2012 №10 

 

 
 

з дати офіційного 

оприлюднення 

 
 

До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 

Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/e837fc5 

b930ccab6fa04 

0daeef452e8e. 

pdf 

 

 

 
 

2 

 
 

Миргородська 

міська рада 

(відділ житлово- 

комунального 

господарства) 

Порядок передачі в оренду комунального 

майна міста Миргород, Методика 

розрахунку орендної плати за комунальне 

майно та пропозиції її розподілу, Орендні 

ставки за використання майна 

територіальної громади м. Миргорода, 

Типовий договір оренди комунального 

майна, рішення сесії від 28.12.2017 №283 

 

 

 
 

28.12.2017 

 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/65c3be 

21948b47aa92 

cbd0f505e1db 

95.doc 

 

 

 
3 

 
Миргородська 

міська рада 

(відділ житлово- 

комунального 

господарства) 

 
Положення про дольову участь власників 

квартир (квартиронаймачів) у поточному, 

капітальному ремонтах (реконструкції, 

модернізації) в багатоквартирних 

житлових будинках, рішення від 

28.03.2004 №12 

 

 

 
28.03.2004 

 
 

До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/d3a344 

86475b0b0061 

3b18ca377058 

63.pdf 

 

 
 

4 

 

Миргородська 

міська рада 

(відділ житлово- 

комунального 

господарства) 

Зміни до Положення про дольову участь 

власників квартир (квартиронаймачів) у 

поточному, капітальному ремонтах 

(реконструкції, модернізації) в 

багатоквартирних житлових будинках», 

рішення сесії від 02.06.2021 №218 

 

 
 

02.06.2021 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/e56adb 

4cc4af5a45ee3 

9432f86a28b6f 

.pdf 

http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e837fc5b930ccab6fa040daeef452e8e.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e837fc5b930ccab6fa040daeef452e8e.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e837fc5b930ccab6fa040daeef452e8e.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e837fc5b930ccab6fa040daeef452e8e.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e837fc5b930ccab6fa040daeef452e8e.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e837fc5b930ccab6fa040daeef452e8e.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65c3be21948b47aa92cbd0f505e1db95.doc
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65c3be21948b47aa92cbd0f505e1db95.doc
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65c3be21948b47aa92cbd0f505e1db95.doc
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65c3be21948b47aa92cbd0f505e1db95.doc
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65c3be21948b47aa92cbd0f505e1db95.doc
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65c3be21948b47aa92cbd0f505e1db95.doc
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e56adb4cc4af5a45ee39432f86a28b6f.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e56adb4cc4af5a45ee39432f86a28b6f.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e56adb4cc4af5a45ee39432f86a28b6f.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e56adb4cc4af5a45ee39432f86a28b6f.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e56adb4cc4af5a45ee39432f86a28b6f.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/e56adb4cc4af5a45ee39432f86a28b6f.pdf
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Миргородська 

міська рада 

(відділ житлово- 

комунального 

господарства) 

Положення про порядок розміщення 

телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку 

та іншого слабкострумового обладнання 

(Інтернету, кабельного телебачення, 

супутникових та ефірних телевізійних 

антен, антен радіозв’язку, охоронних 

засобів, інших пристроїв) на мережах 

системи вуличного освітлення , що 

належать до власності територіальної 

громади м. Миргорода, рішення сесії від 
16.05.2014 №13 

 

 

 

 
 

16.05.2014 

 

 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/zi 

p/Sessions/43s 

es.zip 

 

 

 
6 

 
Миргородська 

міська рада 

(відділ житлово- 

комунального 

господарства) 

 

 
Правила благоустрою території м. 

Миргорода, рішення сесії від 13.05.2010 

№37 

 

 

 
13.05.2010 

 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/d3a344 

86475b0b0061 

3b18ca377058 

63.pdf 
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Миргородська 

міська рада 

(відділ житлово- 

комунального 

господарства) 

 
 

Правила руху та паркування приватного 

транспорту у житлових зонах м. 

Миргорода, рішення сесії від 20.01.2016 

 

 
 

20.01.2016 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/zi 

p/Sessions/7- 

sklikannja/6ses 

.zip 

 

 

 
8 

Миргородська 

міська рада 

(відділ 

підприємництва, 

торгівлі та 

агропромислово 

го комплексу) 

Положення про порядок надання в оренду 

окремих елементів благоустрою 

комунальної власності для розміщення 

малих архітектурних форм та тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 

діяльності в новій редакції, рішення сесії 

від 12.03.2021 №143 

 

 

 
12.03.2021 

 
 

До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/65ba1e 

33b79d99b259 

f5e16ecc94cca 

9.pdf 

http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/43ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/43ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/43ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/43ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/d3a34486475b0b00613b18ca37705863.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7-sklikannja/6ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7-sklikannja/6ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7-sklikannja/6ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7-sklikannja/6ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7-sklikannja/6ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65ba1e33b79d99b259f5e16ecc94cca9.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65ba1e33b79d99b259f5e16ecc94cca9.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65ba1e33b79d99b259f5e16ecc94cca9.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65ba1e33b79d99b259f5e16ecc94cca9.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65ba1e33b79d99b259f5e16ecc94cca9.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/65ba1e33b79d99b259f5e16ecc94cca9.pdf


 

 

 
9 

 
Миргородська 

міська рада 

(відділ 

економіки та 

туризму) 

 
Рішення виконавчого комітету від 

09.02.2021 №54 "Про встановлення тарифу 

на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, які 

працюють в режимі маршрутного таксі, в 

місті Миргороді" 

 

 

 
з дати офіційного 

оприлюднення 

 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/9413b0 

1a06e36b8179 

65779aba0e65 

15.pdf 

 

 
 

10 

 
Миргородська 

міська рада 

(земельний 

відділ) 

 

Рішення сесії від 31.03.2011 №7 "Про 

запровадження укладення договорів 

врегулювання правовідносин, пов’язаних з 

тимчасовим зайняттям земельної ділянки 

без правовстановлюючих документів" 

 

 
з дати офіційного 

оприлюднення 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/zi 

p/Sessions/7se 

s.zip 

 

 

 
 

11 

 

 
Миргородська 

міська рада 

(земельний 

відділ) 

Тимчасове положення про порядок оплати 

сервітутного (обмеженого) використання 

земель комунальної власності 

територіальної громади м. Миргорода для 

обслуговування вбудованих та 

прибудованих нежитлових приміщень в 

багатоквартирних жилих будинках, 

рішення сесії від 30.12.2011 №7 

 

 

 
з дати офіційного 

оприлюднення 

 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності, але не 

пізніше двох років 

з дня набрання 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/zi 

p/Sessions/15s 

es.zip 

http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/9413b01a06e36b817965779aba0e6515.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/9413b01a06e36b817965779aba0e6515.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/9413b01a06e36b817965779aba0e6515.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/9413b01a06e36b817965779aba0e6515.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/9413b01a06e36b817965779aba0e6515.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/9413b01a06e36b817965779aba0e6515.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/7ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/15ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/15ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/15ses.zip
http://myrgorod.pl.ua/files/zip/Sessions/15ses.zip
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Миргородська 

міська рада 

(відділ 

моніторингу 

місцевих 

податків та з 

питань 
зайнятості) 

 

 
 

Рішення сесії від 02.06.2021 №207 "Про 

встановлення туристичного збору" 

 

 

 
01.01.2022 

 
 

До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності 

 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/9d48d0 

cf7b7fadddc5b 

e075dcd0b00fc 

.pdf 

 

 

 
13 

Миргородська 

міська рада 

(відділ 

моніторингу 

місцевих 

податків та з 

питань 

зайнятості) 

 

 
Рішення сесії від 02.06.2021 №208 "Про 

встановлення плати за землю, як складової 

податку на майно" 

 

 

 
01.01.2022 

 

 
До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності 

 
Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/b524e5 

d3247b28291c 

36bd8af9553e 

07.pdf 

 

 

 
14 

Миргородська 

міська рада 

(відділ 

моніторингу 

місцевих 

податків та з 

питань 
зайнятості) 

 
 

Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, як 

складової податку на майно, рішення сесії 

від 02.06.2021 №209 

 

 

 
01.01.2022 

 
 

До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності 

 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/79f9d0 

346c5f151033 

9b33d954e41e 

53.pdf 

 

 

 
15 

Миргородська 

міська рада 

(відділ 

моніторингу 

місцевих 

податків та з 

питань 
зайнятості) 

 
Про встановлення єдиного податку для 

суб'єктів господарювання, які 

застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, 

рішення сесії від 02.06.2021 №210 

 

 

 
01.01.2022 

 
 

До дати набуття 

чинності 

регуляторним 

актом 

 

 
Через рік з дня 

набрання ним 

чинності 

 

Раз на кожні три роки 

починаючи з дня 

закінчення заходів з 

повторного відстеження 

результативності цього 

акта, 

http://myrgoro 

d.pl.ua/files/sy 

s/docs/f31542 

a8df67644f37a 

812db08fd7c3 

a.pdf 
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