
ЗВІТ 

про здійснення державної регуляторної політики Миргородською 

міською радою та її виконавчим комітетом у 2021-2022 роках 

 

 

І. Вступ 

Реалізація державної регуляторної політики Миргородською міською радою та її 

виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань визначених Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

(далі – Закон), постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта.  

 

ІІ. Планування регуляторної діяльності та стан її виконання 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» були затверджені плани роботи з підготовки проєктів 

регуляторних актів Миргородської міської ради (далі - міська рада) та виконавчого 

комітету Миргородської міської ради (далі – виконавчий комітет міської ради) на 2021 та 

2022 роки.  

За рішенням Миргородської міської ради від 22.12.2020 року №30 до плану з 

підготовки проєктів регуляторних актів міської ради на 2021 рік внесено 6 питань:  

1. Про встановлення граничного тарифу на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування; 

2. Про затвердження Положення про туристичний збір на території Миргородської 

міської територіальної громади; 

3. Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати транспортного 

податку, як складової податку на майно; 

4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку; 

5. Про затвердження Положення про єдиний податок та встановлення ставок 

єдиного податку; 

6. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на території Миргородської міської територіальної громади. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Миргородської міської ради від 14.07.2021 

року №285 "Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 

22 грудня 2020 р. №30 "Про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2021 рік" до плану підготовки внесено 1 проєкт: 

1. Положення "Про порядок передачі в оренду комунального майна Миргородської 

територіальної громади".  

Протягом 2021 року Миргородською міською радою було затверджено та 

оприлюднено на офіційному сайті Миргородської міської ради 6 регуляторних актів: 

1. Рішенням шостої сесії восьмого скликання Миргородської міської ради від 

12.03.2021 року №143 "Про затвердження 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"; 



2. Рішенням 8 сесії міської ради 8 скликання від 02.06.2021р. №206 "Про 

встановлення транспортного податку, як складової податку на майно"; 

3. Рішенням 8 сесії міської ради 8 скликання від 02.06.2021р. №207 "Про 

встановлення туристичного збору"; 

4. Рішенням 8 сесії міської ради 8 скликання від 02.06.2021р. №208 "Про 

встановлення плати за землю, як складової податку на майно"; 

5. Рішенням 8 сесії міської ради 8 скликання від 02.06.2021р. №209 "Про 

встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як 

складової податку на майно"; 

6. Рішенням 8 сесії міської ради 8 скликання від 02.06.2021р. №210 "Про 

встановлення єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності". 

Також рішенням № 218 від 02.06.2021 року було внесено зміни до рішення 42 сесії 

міської ради 6 скликання від 28 березня 2014 року № 12 «Про затвердження Положення 

про дольову участь власників квартир (квартиронаймачів) у поточному, капітальному 

ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках».  

Для забезпечення виконання вимог Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розпорядженням від 12.08.2021 

року №111-в була створена робоча група з питань перегляду регуляторних актів та 

проведення дерегуляції на місцевому рівні. 

За рішенням Миргородської міської ради від 17.11.2021 року №491 до плану з 

підготовки проєктів регуляторних актів міської ради на 2022 рік внесено 8 питань:  

1. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Миргороді в 

новій редакції; 

2. Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна міста 

Миргород, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та 

пропозиції її розподілу, Орендних ставок за використання майна територіальної 

громади м. Миргорода, Типового договору оренди комунального майна; 

3. Про затвердження Положення про співфінансування  у поточному, капітальному 

ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках; 

4. Про затвердження у новій редакції Програми приватизації об’єктів комунальної 

власності територіальної громади, Переліку об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації  та Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації; 

5. Про встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку , будинкової розподільної 

мережі комунальної власності Миргородської міської територіальної громади; 

6. Про затвердження Правил благоустрою території Миргородської міської 

територіальної громади; 

7. Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі; 

8. Про затвердження 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. 



Протягом 2022 року Миргородською міською радою затверджено 1 регуляторний 

акт: 

1. Рішенням виконавчого комітету від 9 лютого 2022р. №54 " Про встановлення 

тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, які працюють в режимі маршрутного таксі, в місті Миргороді". 

Виконання інших регуляторних актів було призупинено у зв'язку із воєнним станом, 

що діє на території країни. На даний момент рішенням №438 від 20.12.2022 року 

визначений перелік із 8 проєктів регуляторних актів на 2023 рік: 

1. Про затвердження Правил благоустрою території Миргородської міської 

територіальної громади; 

2. Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Миргородської міської територіальної громади, Методики розрахунку орендної 

плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу, Орендних ставок за 

використання майна Миргородської міської територіальної громади, Типового 

договору оренди комунального майна; 

3. Про внесення змін до рішення No209 від 02.06.2021р. "Про встановлення податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на 

майно"; 

4. Про внесення змін до рішення No208 від 02.06.2021р "Про встановлення плати за 

землю, як складової податку на майно"; 

5. Про затвердження у новій редакції Програми приватизації об’єктів комунальної 

власності територіальної громади, Переліку об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації  та Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації; 

6. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Миргородської міської територіальної громади; 

7. Про встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку , будинкової розподільної 

мережі комунальної власності Миргородської міської територіальної громади; 

8. Про затвердження Положення про співфінансування  у поточному, капітальному 

ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках. 

 

ІІІ. Висновки та пропозиції 

Перелік діючих регуляторних актів Миргородської міської ради наразі налічує 17 

рішень.  

На офіційному сайті Миргородської міської ради http://myrgorod.pl.ua/, на сторінці 

економіки міста у розділі «Регуляторна політика» відповідно до статті 9 Закону 

оприлюднювалась інформація процесу регуляторної діяльності: план з підготовки 

проєктів регуляторних актів міською радою та її виконавчим комітетом на 2023 рік, 

проєкти діючих регуляторних актів. 

http://myrgorod.pl.ua/

