
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.11.2021 № 650        14 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про затвердження плану діяльності  

з підготовки проєктів регуляторних  

актів та плану-графіку здійснення  

відстеження результативності  

регуляторних актів на 2022 рік 

 

 

 

Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 7, ст. 32, ст. 10, ст. 37  Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2022 рік згідно з додатком 1. 

2. Затвердити план-графік здійснення відстеження результативності 

регуляторних актів на 2022 рік згідно з додатком 2. 

3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити якісне та своєчасне 

виконання регуляторної діяльності щодо підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік та відстеження  результативності чинних регуляторних актів. 

4. Департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської 

ради оприлюднити це рішення у «Вінницькій газеті» в установленому законом 

порядку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (В. Павлюк). 

 

 

 

Міський голова            С. Моргунов 

 



Додаток 1  

до рішення міської ради 

від 26.11.2021 № 650 

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2022 РІК 

 

№ 

Вид 

проєкту 

регулятор

ного акту 

Назва проєкту Мета прийняття 

Строк 

підготовки 

проєкту 

Орган 

відповідальний 

за підготовку 

проєкту 

Примітка 

(спосіб 

оприлюднення, 

внесення змін 

до плану) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рішення 

виконавчо

го 

комітету 

Умови проведення 

конкурсу з 

перевезення 

пасажирів на 

автобусних 

маршрутах загального 

користування в 

режимі 

маршрутного таксі на 

території Вінницької 

міської територіальної 

громади 

Покращення 

транспортного 

обслуговування 

мешканців 

Вінницької міської 

територіальної 

громади 

 

І квартал 

 

 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку  

Офіційний 

портал 

Вінницької 

міської ради та 

опублікування 

у виданні 

«Вінницька 

газета» 

2. 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 

ІI квартал Департамент 

земельних 

ресурсів 

Офіційний 

портал 

Вінницької 

міської ради та 

опублікування 

у виданні 

«Вінницька 

газета» 



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 

 

     

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення міської ради 

від 26.11.2021 № 650 
 

 

ПЛАН-ГРАФІК ЗДІЙСНЕННЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2022 РІК 
 

№ 
Дата, номер та назва регуляторного акту 

(розпорядження, наказ, рішення тощо) 

Вид 

відстеження 

Строк 

проведення 

відстеження 

Орган 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Примітка (спосіб 

оприлюднення) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рішення міської ради «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території 

Вінницької міської територіальної громади 

та затвердження Порядків їх справляння» 

повторне IІ квартал  

Департамент 

фінансів міської 

ради 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

2 

Рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради 

«Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 31.01.2012 № 203 

(зі змінами)» 

повторне ІІ квартал  

Департамент 

економіки і 

інвестицій 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

3 

Рішення виконавчого комітету «Про 

встановлення тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів та вартості 

електронних квитків тривалого користування 

у міському авто- та електротранспорті на 

території Вінницької міської територіальної 

громади» 

повторне ІІІ квартал  

Департамент 

економіки і 

інвестицій 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

 

       

 

 

Міський голова                      С. Моргунов 



Департамент економіки і інвестицій  

Рудик Наталія Анатоліївна  

Працівник по строковому трудовому договору відділу підтримки бізнесу 

управління економічної політики  

 
 

 

 

 

 


