
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
27 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

21 листопада 2019 року № 866

Про внесення змін до рішення
15 сесії Гребінківської міської ради від
21 грудня 2018 року № 492
«Про затвердження Плану діяльності
Гребінківської міської ради з
підготовки регуляторних актів
на 2019 рік».

Враховуючи пропозиції відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Гребінківської міської ради та
відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики виконкому
Гребінківської міської ради, відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гребінківська
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21

грудня 2018 року № 492 «Про затвердження Плану діяльності Гребінківської міської
ради з підготовки регуляторних актів на 2019 рік», а саме:

1.1. план доповнити пунктом 9: «Про затвердження Правил приймання
стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Гребінка» та
викласти план в новій редакції (додається).

2. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики
(Лазоренко Т.Ф.) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті
Гребінківської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), заступника міського голови
Зінченка В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток до
рішення 27 сесії Гребінківської міської
ради VII скликання
від 21.11. 2019 р. № 866

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гребінківської
міської ради на 2019 рік

№
п/п

Назва проекту
регуляторного акту

Мета прийняття
регуляторного акту

Термін
підготовки
регуляторного
акту

Відповідальні
за розробку проекту
регуляторного акту

1 Про затвердження
нормативних документів
по використанню ромад
из ого майна, що
знаходиться у власності
Гребінківської об’єднаної
територіальної громади

Врегулювання
процедури надання
в оренду майна
комунальної
власності
об’єднаної
територіальної
громади та
врегулювання
удосконалення
процедури передачі
об’єктів в оренду

I квартал
2019 рік

Відділ
інфраструктури,
муніципальних
ініціатив, інвестицій
та енергоменеджменту,
постійна комісія
міської ради з питань
комунальної власності,
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження,
транспорту, зв’язку та
сфери послуг

2 Про затвердження
Правил благоустрою на
території Гребінківської
оюєднаної територіальної
громади

Установлення
вимог щодо
благоустрою
територій
населених пунктів
Гребінківської
об’єднаної
територіальної
громади»

I квартал
2019 рік

Відділ містобудування,
архітектури та
житлово-комунального
господарства, постійна
комісія міської ради з
питань
містобудування,
планування територій,
будівництва,
архітектури,
земельних відносин,
природокористування

3 Про встановлення
місцевих податків і
зборів на території
Гребінківської об’єднаної
територіальної громади
на 2020 рік

Забезпечення
надходжень
місцевих податків
та зборів до
бюджету
Гребінківської
об’єднаної
територіальної
громади

II квартал
2019 рік

Фінансовий відділ
виконавчого комітету,
відділ соціально-
економічного розвитку
та регуляторної
політики, постійна
комісія міської ради з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій та
підприємництва

4 Про встановлення ставок
єдиного податку для

Забезпечення
надходжень

Фінансовий відділ
виконавчого комітету,



фізичних осіб –
підприємців на території
Гребінківської об’єднаної
територіальної ромад из
01.01. 2020 року

місцевих податків
та зборів до
бюджету
Гребінківської
об’єднаної
територіальної
громади

II квартал
2019 рік

відділ соціально-
економічного розвитку
та регуляторної
політики, постійна
комісія міської ради з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій та
підприємництва

5 Про встановлення ставок
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території Гребінківської
об’єднаної
територіальної громади
на 2020 рік

Забезпечення
надходжень
місцевих податків
та зборів до
бюджету об’єднаної
територіальної
громади

II квартал
2019 рік

Фінансовий відділ
виконавчого комітету,
відділ соціально-
економічного розвитку
та регуляторної
політики, постійна
комісія міської ради з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій та
підприємництва

6 Про встановлення ставок
та пільг із сплати
земельного податку на
2020 рік

Забезпечення
надходжень
місцевих податків
та зборів до
бюджету об’єднаної
територіальної
громади

II квартал
2019 рік

Фінансовий відділ
виконавчого комітету,
відділ соціально-
економічного розвитку
та регуляторної
політики, постійна
комісія міської ради з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій та
підприємництва

7 Про затвердження
тарифів на ритуальні
послуги, що надаються
КП «Гребінківський
комбінат комунальних
підприємств»

Забезпечення
стабільної
діяльності КП
«Гребінківський
ККП» в частині
надання
ритуальних послуг
гарантування
належного
поховання
померлих шляхом,
своєчасного й у
повному обсязі,
надання
ритуальних послуг

II квартал
2019 рік

КП «Гребінківський
комбінат комунальних
підприємств», відділ
соціально-
економічного розвитку
та регуляторної
політики

8 Про затвердження
Регламенту
роботи відділу «Центр
надання

Регламент регулює
організаційно-
процедурні засади
діяльності відділу

III квартал
2019 рік

Відділ «Центр надання
адміністративних
послуг» виконавчого
комітету



адміністративних
послуг»
виконавчого комітету
Гребінківської міської
ради

«Центр надання
адміністративних
послуг»
виконавчого
комітету
Гребінківської
міської ради

Гребінківської міської
ради

9 Про затвердження
Правил приймання
стічних
вод до системи
централізованого
водовідведення міста
Гребінка»

Запобігання
порушенням у
роботі мереж і
споруд каналізації,
підвищення
ефективності
роботи цих споруд і
безпеки їх
експлуатації та
забезпечення
охорони
навколишнього

IV квартал
2019

Відділ соціально-
економічого розвитку
та регуляторної
політики,
виробничий
структурний підрозділ
«Кременчуцьке
територіальне
управління» філії
«Центр
будівельно-
монтажних
робіт та експлуатації
будівель і споруд»
Акціонерного
Товариства
«Українська
залізниця»

Міський голова В.І. Колісніченко


