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М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
 

РІШЕННЯ  
 

Миколаїв 

від  22 листопада 2022                                                                                                  № 15/34 

 

 

Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Миколаївської 

міської ради на 2023 рік 

 

З метою виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись п. 7 ч. 1 

ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Миколаївської міської ради на 2023 рік (додається). 

 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, 

антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності 

та етики (Кісельову), першого заступника міського голови Лукова В.Д. 

 

 

 

Міський голова           О.СЄНКЕВИЧ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від 22.11.2022 

№  15/34 

 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Миколаївської міської ради на 2023 рік 

 

№

 

п/

п 

Вид  
Назва проєкту 

регуляторного акта 
Мета прийняття  

Строки 

підготовки  

Підрозділ, 

відповідальний за 

розробку 

Примітка (спосіб 

оприлюднення 

тощо)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рішення 

Миколаївської 

міської ради 

Про затвердження 

Правил благоустрою, 

санітарного утримання 

територій, забезпечення 

чистоти і порядку в 

м. Миколаєві 

Приведення Правил 

благоустрою, санітарного 

утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку 

в м. Миколаєві до вимог 

чинного законодавства у зв’язку 

із змінами, внесеними до деяких 

законодавчих актів України, 

структури виконавчих органів 

Миколаївської міської ради, 

покращання санітарного стану і 

благоустрою міста відповідно до 

ст.ст. 10, 34 Закону України 

«Про благоустрій населених 

пунктів» 

Протягом 

року 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської 

міської ради 

www.mkrada.gov.ua

У процесі 

підготовки проєкту 

регуляторного акта 

можливі зміни його 

назви 

2 Рішення 

Миколаївської 

міської ради 

Про затвердження 

Правил утримання 

домашніх собак та котів 

Приведення правил, до вимог 

чинного законодавства та у 

зв'язку з прийняттям Програми 

Протягом 

року 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Офіційний портал 

Миколаївської 

міської ради 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/


у м. Миколаєві поводження з котами і собаками 

та регулювання чисельності 

безпритульних тварин 

гуманними методами у 

м. Миколаєві на 2020-2024 роки. 

Крім того, відповідно до п. 1.7 

Правил утримання домашніх 

собак та котів в м. Миколаєві, 

затверджених рішенням 

Миколаївської міської ради 

від 03.09.2009 № 36/8, внесення 

змін до Правил здійснюється 

органами місцевого 

самоврядування у 

встановленому законодавством 

порядку один раз на три роки  

Миколаївської міської 

ради 

www.mkrada.gov.ua

У процесі 

підготовки проєкту 

регуляторного акта 

можливі зміни його 

назви 

3 Рішення 

Миколаївської 

міської ради 

Про затвердження 

Методики розрахунку 

орендної плати за майно 

територіальної громади 

міста Миколаєва, яке 

передається в оренду 

Виконання п. 10 рішення 

Миколаївської міської ради 

від 24.12.2020 № 2/29 «Про 

розподіл повноважень при 

передачі в оренду майна, що 

належить до комунальної 

власності територіальної 

громади міста Миколаєва, 

затвердження Переліку 

підприємств, установ та 

організацій, що надають 

соціально важливі послуги 

населенню, та Переліку другого 

типу». Збалансоване поєднання 

принципів економічної 

ефективності та соціальної 

відповідальності за 

використання майна, що 

Протягом 

року 

Управління 

комунального майна 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської 

міської ради 

www.mkrada.gov.ua

У процесі 

підготовки проєкту 

регуляторного акта 

можливі зміни його 

назви 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/


належить до комунальної 

власності територіальної 

громади міста Миколаєва 

4 Рішення 

Миколаївської 

міської ради 

Про затвердження 

примірного договору 

оренди єдиного 

майнового комплексу, 

примірний договір 

оренди нерухомого 

майна, іншого окремого 

індивідуально 

визначеного майна, що 

належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Миколаєва 

 

Виконання п. 11 рішення 

Миколаївської міської ради 

від 24.12.2020 № 2/29 «Про 

розподіл повноважень при 

передачі в оренду майна, що 

належить до комунальної 

власності територіальної 

громади міста Миколаєва, 

затвердження Переліку 

підприємств, установ та 

організацій, що надають 

соціально важливі послуги 

населенню, та Переліку другого 

типу». Забезпечення умов 

єдиного підходу укладання 

договорів для орендодавців 

комунального майна та 

послаблення фінансового 

навантаження для певних 

категорій орендарів при 

укладанні договорів оренди 

майна, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Миколаєва 

Протягом 

року 

Управління 

комунального майна 

Миколаївської міської 

ради 

Офіційний портал 

Миколаївської 

міської ради 

www.mkrada.gov.ua

У процесі 

підготовки проєкту 

регуляторного акта 

можливі зміни його 

назви 

 

http://www.mkrada.gov.ua/
http://www.mkrada.gov.ua/

