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Таблиця 1
Регуляторні акти, прийняті у 2018 році

Кам’янською міською радою Черкаської області
№
п/п

Д ата та н ом ер
регуляторного
акту

Реквізити  
р еєстр ац ії в 
органах ю сти ції

Д ата та м ісце оприлю днення/дата  
набрання чинності

Н азва регуляторного акту С труктурний  
п іідр озд іл  якй 
р озр обив  проект  
регуляторного акту

1 27.04.2018
№ 8-6

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
23.03.2018/07.05.2018

Про затвердження Правил 
благоустрою м. Кам’янка та 
населених пунктів що входять 
до Кам’янської міської 
об’єднаної територіальної 
громади

Реєстраційно-
юридичний
відділ

2 24.04.2018
№ 49

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
23.03.2018/04.05.2018

Про врегулювання питань 
квартирного обліку на 
території Кам’янської міської 
об’єднаної територіальної 
громади

Реєстраційно-
юридичний
відділ

3 26.06.2018
№ 40

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
23.03.2018/06.07.2018

Про посилення 
профілактичного 
впливу і протидії проявам 

пияцтва та алкоголізму серед 
населення

Реєстраційно-
юридичний
відділ

4 05.09.2018
№111

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
27.07.2018/05.09.2018

Про проведення конкурсу 3 
призначення управителя 
багатоквартирного будинку в 
м. Кам’янка

Відділ житлово- 
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інвестицій

5 30.10.2018
№137

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
06.07.2018/30.10.2018/09.08.2018

Про проведення конкурсів на 
визначення виконавця послуг з 
вивезення ТПВ в м. Кам’янка

Відділ житлово-
комунального
господарства,



09.08.2018
№94

та населених пунктів, що 
входять до Кам’янської ОТГ

будівництва та 
інвестицій

6 26.10.2018 
№ 14-8

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
07.09.2018/01.11.2018

«Про затвердження 
Положення про порядок 
надання в оренду майна 
комунальної власності 
Кам’янської міської об’єднаної 
територіальної громади»

Реєстраційно-
юридичний
відділ

7 23.11.2018 
№ 15-12

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
07.09.2018/30.11.2018

«Про затвердження Методики 
розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 
майна, що знаходиться у 
комунальної власності 
Кам’янської міської об’єднаної 
територіальної громади»

Реєстраційно-
юридичний
відділ

Спеціаліст 1 -ї категорії О.Б. Пашковська



Таблиця 2
Діючі регуляторні акти станом на 01.01.2019 року

Кам’янської міської ради Черкаської області
№
п/п

Дата та номер 
регуляторного 
акту

Реквізити 
реєстрації в 
органах 
юстиції

Дата та місце 
оприлюднення/дата набрання 
чинності

Назва регуляторного акту Структурний 
піідрозділ якй 
розробив 
проект
регуляторного
акту

1 27.04.2018 
№ 8-6

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
23.03.2018/07.05.2018

Про затвердження Правил 
благоустрою м. Кам’янка та 
населених пунктів що входять 
до Кам’янської міської 
об’єднаної територіальної 
громади

Реєстраційно-
юридичний
відділ

2 24.04.2018
№ 4 9

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
23.03.2018/04.05.2018

Про врегулювання питань 
квартирного обліку на 
території Кам’янської міської 
об’єднаної територіальної 
громади

Реєстраційно-
юридичний
відділ

3 26.06.2018
№ 40

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
23.03.2018/06.07.2018

Про посилення 
профілактичного 
впливу і протидії проявам 

пияцтва та алкоголізму серед 
населення

Реєстраційно-
юридичний
відділ

4 05.09.2018
№111

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
27.07.2018/05.09.2018

Про проведення конкурсу 3 
призначення управителя 
багатоквартирного будинку в 
м. Кам’янка

Відділ житлово- 
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інвестицій



5 30.10.2018 
№137
09.08.2018 
№94

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
06.07.2018/30.10.2018/09.08.2018

Про проведення конкурсів на 
визначення виконавця послуг з 
вивезення ТПВ в м. Кам’янка 
та населених пунктів, що 
вхоїять до Кам’янської ОТГ

Відділ житлово- 
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інвестицій

6 26.10.2018 
№ 14-8

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
07.09.2018/01.11.2018

«Про затвердження 
Положення про порядок 
надання в оренду майна 
комунальної власності 
Кам’янської міської 
об’єднаної територіальної 
громади»

Реєстраційно-
юридичний
відділ

7 23.11.2018 
№ 15-12

kammiskrada.gov.ua
газета «Трудова Слава»
07.09.2018/30.11.2018

«Про затвердження Методики 
розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 
майна, що знаходиться у 
комунальної власності 
Кам’янської міської 
об’єднаної територіальної 
громади»

Реєстраційно-
юридичний
відділ

Спеціаліст 1 -ї категорії О.Б. Пашковська



Таблиця З
Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у 2018 році

Кам’янською міською радою Черкаської області
Кількість

Проектів регуляторних актів та інших актів, які 
підлягали та пройшли процедуру громадського 

обговорення з числа підписаних

Скасованих 
регуляторних 

актів у І 
півріччі 2018 

року

отриманих врахованих Погоджених проектів 
регуляторних актів з 
числа надісланних до 

ДРСУ

Зауважень та пропозицій 
під час громадського 
обговорення проектівРегуляторні акти Інші нормативно- 

правові акти надіслані погоджені
обговорені підписані обговорені підписані

7 7 3 3 1 - - - -

Спеціаліст 1 -ї категорії О.Б. Пашковська



Таблиця 4
Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2018 році

Кам’янською міською радою Черкаської області
№
п/
п

Розробник 
регуляторног 

о акту

Назва та 
реквізити 

регуляторного 
акта щодо якого 
проведені заходи 

з відстеження 
результативності

Вид
відстеженн

я

Термін 
здійснення 
заходів з 

відстеженн 
я

відповідно 
до плану на 

2018 рік

Фактична
дата

здійснення
відстеженн

я

Дата та місце 
оприлюднення 

результатів 
відстеження

Висновок за 
результатами 
проведення 

заходів з 
відстеження 

результативност 
і

1 Реєстраційно-
юридичний
відділ

Про затвердження 
Правил
благоустрою м. 
Кам’янка та 
населених пунктів 
що входять до 
Кам’янської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади рішення 
від 27.04.2018 
№ 8-6

базове ЗО днів 23.03.2018

23.04.2018

kammiskrada.gov. и 
а
газета «Трудова 
Слава» 23.03.2018

Результат
позитивний

2 Реєстраційно-
юридичний
відділ

Про
врегулювання
питань
квартирного
обліку на
території
Кам’янської

Базове ЗО днів 23.03.2018

23.04.2018

каттізкгаба^оу.и
а
газета «Трудова 
Слава» 23.03.2018

Результат
позитивний



міської об’єднаної 
територіальної 
громади рішення 
від 24.04.2018 № 
49

3 Реєстраційно-
юридичний
відділ

Про посилення 
профілактичного 
впливу і протидії 

проявам пияцтва 
та алкоголізму 
серед населення 
рішення від 
26.06.2018 № 40

базове ЗО днів 23.03.2018

23.04.2018

k a m m is k r a d a .g o v .  и 

а

газета «Трудова 
Слава» 23.03.2018

Результат
ПОЗИТИВНИЙ

4 Відділ
житлово-
комунального
господарства,
будівництва та
інвестицій

Про проведення 
конкурсу 3 
призначення 
управителя 
багатоквартирног 
о будинку в м. 
Кам’янка рішення 
від 05.09.2018 № 
111

Базове 30 днів 27.07.2018

27.08.2018

k a m m is k r a d a .g o v . i i

а
газета «Трудова 
Слава» 27.07.2018

Результат
ПОЗИТИВНИЙ

5 Відділ
житлово-
комунального
господарства,
будівництва та
інвестицій

Про проведення 
конкурсів на 
визначення 
виконавця послуг 
з вивезення ТПВ в 
м. Кам’янка та 
населених 
пунктів, що 
вхоїять до

Базове ЗО днів 06.07.2018

06.08.2018

к а т т і  зкгайа. g o  V. и  

а
газета «Трудова 
Слава» 06.07.2018

Результат
ПОЗИТИВНИЙ



1

Кам’янської ОТГ 
рішення від 
30.10.2018 № 94

6 Реєстраційно-
юридичний
відділ

«Про
затвердження 
Положення про 
порядок надання 
в оренду майна 
комунальної 
власності 
Кам’янської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»

базове ЗО днів 07.09.2018

07.10.2018

каттізкгасіа^оу.и
а
газета «Трудова 
Слава» 07.10.2018

Результат
ПОЗИТИВНИЙ

7 Реєстраційно-
юридичний
відділ

«Про
затвердження
Методики
розрахунку і
порядку
використання
плати за оренду
майна, що
знаходиться у
комунальної
власності
Кам’янської
міської об’єднаної
територіальної
громади»

базове ЗО днів 07.09.2018

07.10.2018

каттІБкгасІа^оу.и
а
газета «Трудова 
Слава» 07.10.2018

Результат
ПОЗИТИВНИЙ

Спеціаліст 1-ї категорії О.Б. Пашковська



Таблиця 5
Інформація щодо виконання п. З, 5, 6, 9, 10 розпорядження обласної державної адміністрації

Від 24.03.2017 № 130 зі змінами 
Кам’янською міською радою Черкаської області

№
п/п

Зміст завдання Термін
виконання

Відповідальний за 
виконання

Інформація про 
стан виконання

Висновок
(виконано,

невиконано)

Пропозиції
ЩОДО

знаття з 
контролю

3 Своєчасне внесення змін 
до планів діяльності з 
підготовки проектів 
регуляторних актів та 
планів-графіків із 
відстеження 
результативності 
регуляторних актів

04.01.2019

5 Перегляд (інвентаризація) 
власних регуляторних 
актів на предмет 
відповідності чинному 
законодавству, шляхом 
внесення відповідних змін 
або визнання їх такими, 
що втратили чинність та 
оприлюднення на власних 
офіційних веб-сайтах у

04.01.2019 Реєстраційно- 
юридичний відділ

Рішення від
26.06.2018 № ю- 
39 «Про 
скасування 
рішення міської 
ради від 
17.12.2015 р. № 3- 
3/УИ «Про 
посилення 
профілактичного



розділах «Регуляторна 
діяльність»

впливу і протидії 
проявам пияцтва 
та алкоголізму 
серед населення»

6 Забезпечення розробки 
проектів регуляторних 
актів, аналізів 
регуляторного впливу (у 
тому числі М-тесту) та 
заходів із відстеження 
результативності 
регуляторних актів у 
відповідності з вимогами 
Закону України «Про 
засади державної 
регуляторної політики у 
сфері господарської 
діяльності» та постанови 
КМУ від 11.03.2004 № 
308 «Про затвердження 
методик проведення 
аналізу впливу та 
відстеження 
результативності 
регуляторного акта під 
час розроблення 
регуляторних актів»

04.01.2019 Реєстраційно- 
юридичний відділ, 
Відділ житлово- 
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інвестицій

1. «Про 
затвердження 
Правил
благоустрою м. 
Кам’янка та 
населених пунктів 
що входять до 
Кам’янської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»
2. «Про 
врегулювання 
питань 
квартирного 
обліку на території 
Кам’янської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»
3. «Про посилення 
профілактичного 
впливу і протидії 

проявам пияцтва 
та алкоголізму 
серед населення»

виконано





4. «Про
проведення 
конкурсу з
призначення 
управителя 
багатоквартирного 
будинку в м. 
Кам’янка»
5. «Про
проведення 
конкурсів на
визначення 
виконавця послуг 
з вивезення ТПВ в 
м. Кам’янка та 
населених пунктів, 
що входять до 
Кам’янської ОТГ»
6. «Про 
затвердження 
Положення про 
порядок надання в 
оренду майна 
комунальної 
власності 
Кам’янської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»
7. «Про
затвердження_____



Методики 
розрахунку і 
порядку 
використання 
плати за оренду 
майна, що 
знаходиться у 
комунальній 
власності 
Кам’янської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»

9 Приведення розділу 
«Регуляторна діяльність» 
Офіційного веб-сайту 
регуляторного органу 
відповідно до 
визначеного переліку 
рубрик:
- нормативно-правова
5аза;
- планування діяльності;
- оприлюднення проектів 
регуляторних актів та 
аналізу регуляторного 
впливу;
- діючі регуляторні акти;
- відстеження 
результативності 
регуляторних актів;

04.01.2019 Відділ
організаційно- 
кадрової боти

виконано



- інформація про 
здійснення регуляторної 
діяльності;
- відповідальні особи за 
здійснення регуляторної 
діяльності.

10 Забезпечення 
функціонування та 
систематичного 
наповнення розділу 
«Регуляторна діяльність» 
офіційного веб-сайту 
регуляторного органу

04.01.2019 Реєстраційно- 
юридичний відділ

виконано

Спеціаліст 1-ї категорії О.Б. Пашковська

Таблиця 6
Інформація щодо кількості прийнятих регуляторних актів та проведення заходів з відстеження їх результативності

у 2017 та 2018 роках Кам’янською міською радою Черкаської області
Кількість прийнятих регуляторних актів у (роках): Кількість проведених заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів у (роках):
2017 2018 2017 2018
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