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                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ 

         Заступник       

         міського голови 

          __________  C.  ФЕСЕНКО  

         20  січня  2021 року 

                                               

                                                           План-графік 

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів                           

                                                     на 2021 рік   м.Чернігів 
№ 

з/п 

Дата та 

номер 

регулятор -

ного акта 

 

Назва регуляторного акта 

 

Вид  

відстеження 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

 

Вид даних 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2019 

№ 49/VІІ-2   

 

Рішення Чернігівської міської ради   «Про 

затвердження Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання 

і прибирання вуличних, дворових територій, 

парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях м. Чернігова в новій 

редакції» 

 

 

повторне 

 

Управління житлово –

комунального 

господарства міської ради 

 

січень 

 

статистичний 

 

2. 

 

 

 

 

 

30.07.2007 

№ 19/V 

 

 

 

 

Рішення Чернігівської міської ради   «Про 

затвердження Методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду 

майна комунальної власності територіальної 

громади м. Чернігова» 

 

періодичне 

 

 

 

 

 

Фонд комунального 

 майна  

міської ради 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

 

статистичний 

 

 

 

 

 



2 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

3. 29.12.2016 

№ 14/ VІІ - 6  

Рішення Чернігівської  міської ради    «Про 

внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 31 травня 2011 року «Про 

затвердження Типового договору оренди 

цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства (структурного 

підрозділу підприємства), Типового 

договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що 

належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, 

Примірного договору про відшкодування 

витрат  балансоутримувача на утримання 

орендованого нерухомого майна та надання 

комунальних послуг орендарю   (9 сесія 6 

скликання)» 

 

періодичне Фонд комунального майна  

міської ради 

 

лютий статистичний 

 

4. 

20.12.2013 

№ 383 
Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 24 

травня 2011 року   № 143 «Про Порядок 

користування об’єктами благоустрою у м. 

Чернігові» 

 

періодичне Управління житлово -

комунального 

господарства міської ради  

 

березень статистичний 

 

5. 

 

 

 

 

 

26.01.2017 

№ 15/VІІ-11 

 

 

 

 

 

Рішення Чернігівської міської ради  «Про 

внесення змін та доповнень до Методики 

розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста 

Чернігова (19 сесія 5 скликання)  зі змінами  

та доповненнями»  

періодичне 

 

 

 

 

 

 

Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

 

 

 

 

березень 

 

 

 

 

 

 

статистичний 
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6. 

 

 

20.01.2014   

№ 1 
Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 20.01.2014  № 1 «Про 

Детальний план території третього 

мікрорайону житлового району «Масани» 

 

періодичне Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

 

березень статистичний 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2020 

№ 103 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про затвердження Положення  

про конкурсний відбір інвесторів-

забудовників для участі в Програмі 

сприяння забезпечення новим житлом 

мешканців непридатного для проживання та 

застарілого житлового фонду міста 

Чернігова на 2019-2023 роки» 

 

 

повторне 

 

Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

 

березень 

 

статистичний 

8. 

 

 

 

06.03.2014 

№ 39/VІ 

 

Рішення Чернігівської міської ради від 

06.03.2014 «Про затвердження Положення 

про порядок передачі в комунальну 

власність    територіальної     громади                                    

м. Чернігова об’єктів соціальної 

інфраструктури» 

 

періодичне Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

квітень статистичний 

 

9. 

 

14.04.2020 

№ 156  

Рішення виконавчого комітету  «Про 

визначення відновної вартості зелених 

насаджень для міста Чернігова» 

 

повторне Управління житлово –

комунального 

господарства міської ради  

 

квітень статистичний 

 

10. 

 

29.12.2007 

№ 343 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 29.12.2007  № 343 «Про 

плату за тимчасове користування місцями 

розташування рекламних засобів» 

 

періодичне Управління житлово –

комунального 

господарства міської ради  

 

квітень аналітичний  
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11. 

 

 

23.04.2020  

№ 169     

Рішення виконавчого комітету  «Про 

внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради від 24 

травня 2011  № 143 «Про Порядок 

користуваннями об’єктами благоустрою у 

м. Чернігові»   

повторне 

 

Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

травень статистичний 

 

12. 

 

 

30.04.2020 

№ 53/VІІ-5    

Рішення Чернігівської міської ради  «Про 

затвердження  Порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі дублікатів, анулювання 

дозволів на території міста Чернігова у 

новій редакції»  

повторне Управління житлово –

комунального 

господарства міської ради  

 

травень  статистичний 

 

13. 28.04.2011  

№ 8/VІ    

Рішення Чернігівської міської ради  «Про 

затвердження  Положення  про самоврядний 

контроль  за  використанням  та  охороною 

земель територіальної громади     міста 

Чернігова» 

 

періодичне Управління земельних 

ресурсів  

міської ради 

 

 

червень статистичний 

 

14. 21.04.2017 

№ 19/VІІ-13 

Рішення Чернігівської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до Методики 

розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Чернігова 

(19 сесія 5 скликання)  зі змінами  та 

доповненнями»  

 

періодичне Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

червень статистичний 

 

15. 

 

 

 

 

 

21.03.2011 

№ 78 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про заборону улаштування 

магазинів продовольчих товарів та об’єктів 

громадського харчування у нежитлових 

приміщеннях (переведених з житлового 

фонду до нежитлового) житлових будинків» 

періодичне  Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

 

 

 

липень статистичний 
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16. 24.05.2011   

№ 143  

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської  ради  «Про  Порядок  користування 

об’єктами благоустрою у  м. Чернігові» 

 

періодичне Управління житлово-

комунального господарства  

міської ради 

липень статистичний 

 

17. 

 

 

 

29.06.2017 

№ 21/VІІ-13 

Рішення Чернігівської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до рішення 

Чернігівської міської ради від 26.09.2014 

«Про затвердження Положення про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової 

участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста Чернігова 

(44 сесія 6 скликання) 

періодичне Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

липень статистичний 

 

18. 

 

 

 

 

 

31.05.2011 

№ 9/VІ 

 

 

Рішення Чернігівської міської ради  «Про 

внесення змін та доповнень до Методики 

розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Чернігова (19 

сесія 5 скликання) зі змінами та 

доповненнями (27 сесія  5 скликання)»  

 

періодичне Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

серпень статистичний 

 

19. 30.05.2014 

№ 133 
Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про Детальний план території 

спортивно-оздоровчого комплексу в 

кварталі вулиці Кільцевої та проспекту 

Миру» 

періодичне Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

серпень статистичний 

 

20. 

 

 

 

 

 

23.07.2020  

№ 292   

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про затвердження Положення 

та встановлення тарифів на платні послуги, 

які надаються закладами охорони здоров’я – 

комунальними      некомерційними 

підприємствами Чернігівської міської ради» 

повторне 

 

 

 

 

 

Управління охорони 

здоров’я  

міської ради 

 

 

 

серпень 

 

 

 

 

 

статистичний 

 

 

 

 

 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/9393


6 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. 

 

 

 

 

 

31.05.2011 

№ 9/VІ 

 

Рішення  Чернігівської  міської  ради 

«Про затвердження  Типового договору  

 оренди цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства (структурного 

підрозділу підприємства), Типового 

договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що 

належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, 

Примірного договору про відшкодування  

витрат  балансоутримувача на утримання 

орендованого нерухомого майна та надання 

комунальних послуг Орендарю» 

 

періодичне Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

серпень 

 

статистичний 

 

22. 18.08.2011 

№ 226  

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 20 жовтня 2008 року № 279 «Про  

Порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території міста Чернігова» 

періодичне Управління житлово –

комунального 

господарства міської ради  

 

 вересень статистичний 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

02.09.2020 

№ 376 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради  «Про затвердження Концепції 

оформлення зовнішніх фасадів будинків з 

об’єктами громадського призначення на 

території м. Чернігова» 

повторне  Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

вересень статистичний 

 

24. 

 

 

 

 

 

18.08.2011   

№ 225 

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 29.12.2007  № 343 «Про плату за 

тимчасове користування місцями 

розташування рекламних засобів» 

періодичне 

 

 

 

 

 

Управління економічного 

розвитку міста 

міської ради 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

статистичний 
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25. 

 

 

 

31.08.2011 

№ 12/VІ 

Рішення Чернігівської міської ради  «Про 

затвердження Правил торгівлі на ринках 

міста Чернігова» 

періодичне  Управління економічного 

розвитку міста 

міської ради 

жовтень статистичний 

 

 

26. 

 

 26.10. 2017  

№ 24/VІІ-14 

Рішення Чернігівської міської ради  «Про   

внесення  змін  та доповнень  до   Порядку 

проведення  конкурсу  на  право укладання 

договору оренди комунального майна» 

періодичне  Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

жовтень статистичний 

 

27. 16.04.2008 Рішення Чернігівської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до Методики  

розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади    м. Чернігова, 

затвердженої рішенням міської ради від 

30.07.2007  (19 сесія 5 скликання)»  

періодичне Фонд комунального майна  

міської ради 

листопад статистичний 

 

28. 30.09.2008 

№ 263   

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про тарифи на послуги 

теплопостачання в м. Чернігові» 

 

періодичне Управління економічного 

розвитку міста 

міської ради 

листопад статистичний 

 

29. 

 

 

29.09.2011 

№ 13/VІ 

Рішення Чернігівської міської ради «Про 

Правила утримання собак та котів у м. 

Чернігові» 

 

періодичне Управління житлово -

комунального 

господарства міської ради  

 

листопад статистичний 

 

30. 27.10.2014  

№ 306 
Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про Порядок залучення до 

пайової участі в утриманні об’єкта 

благоустрою, що пов’язане з його 

порушенням» 

 

періодичне Управління житлово -

комунального 

господарства міської ради 

листопад статистичний 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

31. 

 

 

 

 

 

21.09. 2017  

№ 23/VІІ-14 

Рішення Чернігівської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до Положення 

про порядок визначення та відшкодування 

збитків, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам в місті Чернігові, 

затвердженого рішенням Чернігівської 

міської ради від 28.04.2011  (8 сесія 6 

скликання)» 

 

періодичне Управління земельних 

ресурсів  

міської ради 

 

 

листопад статистичний 

 

32. 

 

 

 

 

05.11.2020 

 № 504   

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради  «Про внесення змін та 

доповнень до Порядку користування 

об’єктами благоустрою у м. Чернігові 

 

 

повторне Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

листопад статистичний 

 

33. 

 

 

 

 

05.11.2020 

№ 505 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради «Про затвердження Правил 

зміни фасадів багатоквартирних будинків та 

встановлення на таких фасадах зовнішнього 

інженерного обладнання у м. Чернігові» 

 

повторне Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

листопад статистичний 

 

34. 

 

 

 

 

 

 

26.09.2014  

№ 44/VІ  
Рішення Чернігівської міської ради  «Про 

затвердження Положення про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової 

участі (внеску) фізичних та юридичних осіб 

у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Чернігова (44 сесія 6 скликання)» 

 

 

періодичне Управління  архітектури 

та містобудування 

міської ради 

 

грудень статистичний 

 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/regulatorka/regulatorka-list/13331
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35. 30.11.2017 

 № 25/VІІ-19 

Рішення Чернігівської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до Методики 

розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Чернігова 

(19 сесія 5 скликання) зі змінами та 

доповненнями»  

 

періодичне Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

грудень статистичний 

 

36. 

 

 

 

 

21.12.2017     

№ 26/VІІ-13     

Рішення Чернігівської міської ради     «Про 

встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 (одного) квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна у місті 

Чернігові на 2018 рік» 

 

 

періодичне  Фінансове управління 

міської ради 

грудень статистичний 

 

 
 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Чернігівської міської ради                                                                                                                                                                         Р. МИКОЛАЄНКО 

 


