
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2021 РІК 

 

№ 

Вид 

проекту 

регулятор

ного акту 

Назва проекту Мета прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Орган 

відповідальний 

за підготовку 

проекту 

Примітка 

(спосіб 

оприлюднення, 

внесення змін 

до плану) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення 

заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин столових 

суб’єктами 

господарювання (крім 

закладів ресторанного 

господарства) у 

визначений час доби в 

межах території 

населених пунктів, що 

входять до складу 

Вінницької міської 

територіальної громади 

У відповідності до наданих ЗУ 

повноважень органам місцевого 

самоврядування щодо 

застосовування обмежень продажу 

пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктам 

господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) у 

визначений час доби в межах 

території відповідної 

адміністративно територіальної 

одиниці 

ІV квартал 

 

 

Департамент 

адміністративни

х послуг 

Офіційний 

портал 

Вінницької 

міської ради та 

опублікування у 

виданні 

«Вінницька 

газета» 

2 Рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

методики розрахунку 

орендної плати 

комунального майна 

Вінницької міської 

територіальної громади 

Створення єдиного 

організаційно-економічного 

механізму справляння плати за 

об’єкти оренди, визначені 

частиною першою статті 3 Закону 

України «Про оренду державного 

та комунального майна та Порядку 

передачі в оренду державного та 

І квартал Департамент 

комунального 

майна 

Офіційний 

портал 

Вінницької 

міської ради та 

опублікування у 

виданні 

«Вінницька 

газета» 



комунального майна, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів 

України від  03.06. 2020р. №483. 

3 Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів та затвердження 

Порядків їх справляння 

Відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 року №707-р «Про 

визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій 

територіальних громад Вінницької 

області»  до Вінницької 

територіальної громади з 01.01. 

2021 року увійшли територіальні 

громади с.Вінницькі Хутори, 

с.Писарівка, с.Малі Крушлинці, 

с.Великі Крушлинці, с.Гавришівка, 

с.Стадниця та селища Десна. 

Як наслідок, рішення міської ради 

від 23.01.2015 року №1984 «Про 

встановлення місцевих податків і 

зборів та затвердження Порядків їх 

справляння» (зі змінами)» потребує 

оновлення та встановлення 

податків і зборів на території 

Вінницької міської територіальної 

громади. 

ІІ квартал Департамент 

фінансів міської 

ради 

Офіційний 

портал 

Вінницької 

міської ради та 

опублікування у 

виданні 

«Вінницька 

газета» 



4 Рішення 

міської 

ради 

Порядок оформлення 

права користування 

землями комунальної 

власності на території 

Вінницької міської 

територіальної громади 

- впорядкування оформлення права 

користування земельними 

ділянками комунальної власності; 

- впорядкування встановлення 

плати за користування земельними 

ділянками (на умовах оренди, 

сервітуту, суперфіцію, 

емфітевзису); 

- приведення у відповідність до 

Класифікації видів цільового 

призначення земель видів 

використання земельних ділянок;  

- диференціація ставок орендної 

плати за землю (плати за 

договорами про встановлення 

земельних сервітутів, плати за 

договорами суперфіцію, 

емфітевзису);  

- затвердження форми типового 

договору оренди земельної ділянки, 

договору про встановлення 

земельного сервітуту, договору 

суперфіцію та емфітевзису 

ІI квартал Департамент 

земельних 

ресурсів 

Офіційний 

портал 

Вінницької 

міської ради та 

опублікування у 

виданні 

«Вінницька 

газета» 

 

 


