
 
 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
Засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, 

енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва, торгівлі та 
євроінтеграції 

 
17 листопада 2021 року                м. Олександрія 
 кабінет 203  
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
                    

1. Про перегляд діючих регуляторних актів – рішень виконавчого комітету та міської 
ради. 

 
СЛУХАЛИ: Про перегляд діючих регуляторних актів – рішень виконавчого комітету та 

міської ради 
     
ВИСТУПИЛИ: 
Начальник управління економіки ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович, враховуючи 

пропозиції розробників регуляторних актів,  запропонував затвердити наступні переліки: 
- Перелік 1 - перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної 

регуляторної політики: 
№ 
з/п 

Назва регуляторного акта 

1 Рішення міської ради від 28.08.2020 № 1010 «Про затвердження Положення про 
порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться в 
комунальній власності територіальної громади міста Олександрії» 

2 Рішення міської ради від 31.07.2018 № 546 «Про Положення про порядок відчуження та 
списання основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади міста 
Олександрії» 

3 Рішення міської ради від 28.04.2017 № 286 «Про Порядок здійснення самоврядного 
контролю за використанням та охороною земель по м. Олександрії» 

4 Рішення міської ради від 27.10.2017 № 369 «Про затвердження «Положення про 
регулювання земельних відносин в місті Олександрії» 

5 Рішення виконавчого комітету від 06.07.2021 № 557 «Про затвердження вартості послуг 
з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності Олександрійської 
територіальної громади» 

6 Рішення міської ради від 07.07.2021 № 221 «Про місцеві податки і збори» 
7 Рішення виконавчого комітету від 17.01.2019 № 18 «Про встановлення тарифу на 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у 
звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі м. Олександрії» 

8 Рішення виконавчого комітету від 27.05.2021 № 427 «Про затвердження тарифів на 
послуги КП «Олександрійський центральний ринок» 



9 Рішення виконавчого комітету від 20.04.2012 № 297 «Про затвердження Порядку 
організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування в адміністративно-територіальних межах 
Олександрійської міської ради та додаткових умов конкурсу» 

10 Рішення міської ради від 30.09.2011 № 332 «Про затвердження положення про 
регулювання порядку торгівлі і реклами алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та 
тютюнових виробів на території  м. Олександрії» 

11 Рішення міської ради від 30.09.2011 № 333 «Про затвердження правил торгівлі на 
ринках по м. Олександрії» 

12 Рішення виконавчого комітету від 17.12.2009 № 919 «Про затвердження Положення про 
встановлення режиму роботи суб'єктам господарювання на роботу в нічний час об’єктів 
торгівлі та ресторанного господарства у м. Олександрії» 

13 Рішення виконавчого комітету від 29.09.2016 № 663 «Про затвердження тарифів на 
платні послуги комунального закладу «Палац урочистих подій» 

14 Рішення виконавчого комітету від 02.09.2016 № 558 «Про встановлення тарифів за 
надання платних послуг для населення в комунальному закладі «Олександрійський 
міський музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни» 

15 Рішення виконавчого комітету від 14.05.2020 № 260 «Про затвердження розрахунку 
вартості експлуатаційних витрат комунального підприємства «Олександрійська оптова 
база» 

- Перелік 2 - перелік регуляторних актів, що підлягають перегляду та до яких 
необхідно вносити зміни та доповнення: 

№ 
з/п 

Назва регуляторного акта Інформація про внесення 
змін до 

регуляторних актів 
1 Рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про  

визначення ставок  орендної плати за користування 
земельними ділянками на  території міста Олександрії» 

На підставі рішення міської 
ради від 05.10.2021 № 314 
втрачає чинність з 01.01.2022 
року. 

2 Рішення міської ради від 31.08.2018 № 569 «Про 
затвердження міської програми приватизації на 2018-
2020 роки» 

На підставі рішення міської 
ради від 16.10.2020 № 1018 
діє до 31.12.2021 року. 

3 Рішення міської ради від 28.12.2012 № 846 «Про 
затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 
кв.м загальної площі нерухомого майна» 

В 2022 році планується 
скасування рішення міської 
ради шляхом прийняття 
нового регуляторного акта. 

4 Рішення міської ради від 03.07.2020 № 981 «Про 
затвердження Регламенту роботи Центру надання 
адміністративних послуг м. Олександрії» 

В 2022 році до 
регуляторного акта будуть 
внесені зміни та доповнення. 

5 Рішення міської ради від 06.06.2012 № 623 «Про 
затвердження Правил благоустрою та санітарного 
утримання території м. Олександрії, селищ Димитрове, 
Пантаївка, сел. Звенигородка, Мартоіванівка» 

В 2022 році до 
регуляторного акта будуть 
внесені зміни та доповнення. 

6 Рішення виконавчого комітету від 29.08.2014 № 700 
«Про затвердження Положення про порядок узгодження 
проведення земляних, будівельних та ремонтно-
будівельних робіт і відшкодування збитків за нанесення 
шкоди благоустрою на території Олександрійської 
міської ради та тарифів на видачу дозвільної 
документації» 

В 2022 році до 
регуляторного акта будуть 
внесені зміни та доповнення. 

7 Рішення виконавчого комітету від 27.10.2005 № 839 
«Про затвердження  правил розміщення зовнішньої 
реклами у м. Олександрії» 

В 2022 році до 
регуляторного акта будуть 
внесені зміни та доповнення. 

8 Рішення виконавчого комітету від 19.08.2016 № 505 В 2022 році до 



«Про організаційно-правові заходи, пов’язані з 
забезпеченням конкурентних засад у сфері надання 
послуг зі збирання та вивезення рідких побутових 
відходів з території приватного сектору м. Олександрії, 
сел. Димитрове та Пантаївка, с. Звенигородка» 

регуляторного акта будуть 
внесені зміни та доповнення. 

9 Рішення міської ради від 19.12.2008 № 891 «Про 
затвердження Правил дотримання тиші в громадських 
місцях м. Олександрія» 

В 2022 році планується 
скасування рішення міської 
ради шляхом прийняття 
нового регуляторного акта. 

- Перелік 3 - перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної 
регуляторної політики і підлягають скасуванню: 

№ 
з/п 

Назва регуляторного акта № рішення, яким скасовано 

1 Рішення виконавчого комітету від 26.02.2010              № 
135 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди комунального 
майна територіальної громади м. Олександрії» 

Скасовано рішенням міської 
ради від 28.08.2020 № 1010.  

2 Рішення міської ради від 10.09.2010 № 1566 «Про 
порядок розрахунку орендної плати та встановлення 
орендної ставки за користування місцями в каналах 
зв’язку житлових будинків» 

Планується до скасування на 
черговій сесії міської ради. 

3 Рішення міської ради від 04.03.2008 № 652 «Про 
затвердження договору оренди нерухомого майна 
(будівель, споруд, приміщень) та акта приймання-
передачі від Орендаря» 

Планується до скасування на 
черговій сесії міської ради. 

4 Рішення міської ради від 23.06.2017 № 309 «Про 
затвердження програми підтримки впровадження 
реформи децентралізації надання адміністративних 
послуг в м. Олександрії на 2017-2020 р.р.» 

Планується до скасування на 
черговій сесії міської ради. 

5 Рішення виконавчого комітету від 08.05.2019 «Про 
затвердження тарифів на платні медичні послуги 
МКЛПЗ – Міська лікарня № 1» 

Скасовано рішенням 
виконавчого комітету від 
23.09.2021 № 728.  

6 Рішення міської ради від 31.07.2009 № 1108 «Про 
порядок демонтажу некапітальних споруд та засобів 
зовнішньої реклами в м. Олександрія» 

Скасовано рішенням міської 
ради від 05.10.2021 № 293. 

7 Рішення виконавчого комітету від 19.12.2018 № 790 
«Про затвердження розрахунку вартості експлуатацій-
них витрат по утриманню КП «Будинок побуту» 

Скасовано рішенням 
виконавчого комітету від 
18.02.2021 № 151.  

8 Рішення виконавчого комітету від 06.09.2018 № 563 
«Про затвердження тарифів на послуги КП «Жигулі» 

Планується до скасування на 
засіданні виконавчого 
комітету. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: 
Схвалити переліки 1, 2, 3 регуляторних актів. Управлінню економіки міської ради 

розмістити інформацію про стан перегляду регуляторних актів в Олександрійській 
територіальній громаді на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради в розділі 
«Регуляторна політика». 
 
Голова комісії                                Роман ЖОСАН 
 
Секретар комісії        Юрій НОС 


