
Реєстр регуляторних актів, прийнятих станом на 01.01.2023 

№ з/п 
Вид та назва регуляторного акта, 

строк дії 
Висновок соціально-економічного значення 

Рішення Южноукраїнської міської ради 

1.  від 12.10.2009 №1104 

«Про затвердження Концепції 

розвитку ринків м. 

Южноукраїнська» 

 

Рішення прийнято з метою визначення шляхів 

розвитку та удосконалення роботи ринків міста, 

підвищення ефективності їх діяльності та 

покращання якісного стану, створення належних 

умов для продавців і покупців, врегулювання 

існуючих конфліктних ситуацій та тих, які можуть 

виникнути між підприємствами, які утримують та 

експлуатують ринки та продавцями, які 

здійснюють торгівлю на ринках міста 

Южноукраїнська, зокрема, ситуації, яка виникла в 

процесі оформлення документів на розміщення 

малих архітектурних форм на території міських 

ринків за власні кошти суб’єктами 

господарювання.  

2.  від 12.10.2009 №1105 

«Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках 

м.Южноукраїнська» 

Рішення прийнято з метою удосконалення 

роботи ринків міста, підвищення ефективності їх 

діяльності та покращання якісного стану, 

створення належних умов для продавців і 

покупців, врегулювання існуючих конфліктних 

ситуацій та тих, які можуть виникнути між 

адміністраціями ринків та суб’єктами 

господарювання, які здійснюють торгівлю на 

ринках міста Южноукраїнська (далі суб’єкти 

господарювання), зокрема, ситуації, яка виникла в 

процесі оформлення документів на розміщення 

малих архітектурних форм на території міських 

ринків за власні кошти суб’єктами 

господарювання. 

3.  від 31.01.2011 №50 

«Про внесення змін та доповнень 

до Правил торгівлі на ринках                             

м. Южноукраїнська, 

затверджених рішенням 

Южноукраїнської  міської  ради 

від 12.10.2009 №1105» 

4.  від 22.02.2018 №1004 

«Про внесення змін до рішення 

Южноукраїнської міської ради 

від 12.10.2009 №1105 «Про 

затвердження Правил торгівлі на 

ринках м. Южноукраїнська» 

5.  від 21.12.2021 №871 

«Про затвердження Порядку 

подання та розгляду заяв про 

включення об’єктів права 

комунальної власності 

Южноукраїнської міської 

територіальної громади до 

переліку об’єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації» 

Рішення міської ради розроблено з метою 

визнання механізму щодо подання та розгляду 

заяв про включення об’єктів права комунальної 

власності до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації. 

 

6.  від 21.12.2021 №870 

 «Про затвердження Порядку 

надання орендарю згоди 

орендодавця комунального майна 

на здійснення   невід'ємних 

поліпшень орендованого 

комунального майна» 

Рішення міської ради розроблено з метою 

визнання механізму щодо надання згоди на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 

нерухомого майна комунальної форми власності 

7.  від 25.06.2015 №1553 

«Про затвердження Порядку 

списання безнадійної та 

простроченої заборгованості з 

орендної плати за майно, що 

Рішення міської ради розроблено з метою 

встановлення чіткого порядку списання  безнадійної 

та простроченої заборгованості з орендної плати за  

майно, що належить до комунальної власності 

територіальної громади  міста Южноукраїнська. 



належить до комунальної 

власності територіальної громади 

міста Южноукраїнськ» 

 

8.  від 25.09.2014 №1364  

«Про скасування рішення 

Южноукраїнської міської ради від 

25.06.2014 №1300 «Про 

встановлення орендних ставок по 

оренді землі в межах міста 

Южноукраїнська» 

Рішення міської ради розроблено з метою 

задоволення вимог суб’єктів, що користуються 

орендованими земельними ділянками та 

забезпечення зниження фінансового навантаження на 

них. 

9.  від 28.03.2013 №879 

«Про затвердження Порядку 

переведення жилих будинків і 

приміщень (квартир) у нежилі та 

переведення нежилих будинків і 

приміщень у жилі в місті 

Южноукраїнську» 

Рішення міської ради  розроблено з метою 

впорядкування механізму переведення жилих 

будинків і приміщень (квартир) у нежилі та 

переведення нежилих будинків і приміщень у жилі 

в місті Южноукраїнську. 

10.  від 28.07.2022 №1094 

«Про затвердження Правил 

благоустрою забезпечення 

чистоти і порядку на території 

Южноукраїнської міської 

територіальної громади» 

Рішення міської ради розроблено з метою: 

 - забезпечення належної експлуатації об’єктів та 

елементів благоустрою; 

 - чіткого визначення прав та обов’язків 

підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та громадян у сфері благоустрою 

Южноукраїнської міської територіальної громади; 

 - забезпеченення якісного контролю за процесом 

організації благоустрою в межах 

Южноукраїнської міської територіальної громади. 

 

11.  від 28.03.2013 №872 

«Про затвердження Порядку 

реконструкції об'єктів комунальної 

власності  територіальної   громади 

міста Южноукраїнська  на пайових 

засадах» 

Рішення міської ради прийнято з метою 

створення більш ефективного механізму 

проведення робіт з реконструкції об’єктів 

комунальної власності територіальної громади 

міста Южноукраїнськ на пайових засадах 

 

 12.  від 25.08.2016 №290  

«Про внесення змін до Порядку 

реконструкції об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Южноукраїнська на пайових 

засадах, затвердженого рішенням 

Южноукраїнської міської ради 

від 28.03.2013 №872» 

13.  від 31.10.2013 №1051 

«Про затвердження Тимчасового 

порядку отримання дозволу на 

порушення об’єктів благоустрою, 

пов’язане з виконанням суб’єктами 

господарювання земляних робіт на 

території міста Южноукраїнська» 

Рішення міської ради розроблено з метою: 

   - визначення єдиної процедури видачі суб’єктам 

господарювання дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних 

та ремонтних робіт на території міста 

Южноукраїнська, у тому числі аварійних, 

пов’язаних з прокладанням, реконструкцією та 

ремонтом інженерних мереж, розкриття або 

обмеження руху транспорту, пішоходів (за 

винятком робіт по ремонту шляхового покриття), 

викорчування пеньків; 

- врегулювання процесу порушення 

суб’єктами господарювання об’єктів 

благоустрою, пов’язане з виконанням земляних 
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та ремонтних робіт на території міста 

Южноукраїнська та створення належних умов 

щодо контролю за охороною і відновленням 

об’єктів благоустрою. 

14.  від 28.01.2016 №73 

«Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд 

для провадження 

підприємницької діяльності на 

території міста Южноукраїнська 

Миколаївської області» 

Рішення міської ради розроблено з метою 

врегулювання порядку у сфері розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста 

Южноукраїнська  

15.  від 23.03.2017 №585   

«Про внесення змін до рішення 

Южноукраїнської міської ради 

від 28.01.2016 №73 «Про 

затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд 

для провадження 

підприємницької діяльності на 

території міста Южноукраїнська 

Миколаївської області»» 

16.  від 31.05.2016 №200 

«Про затвердження Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки 

об’єктів (майна) комунальної 

власності територіальної громади 

міста Южноукраїнська» 

Рішення міської ради розроблено з метою 

реалізації  вимог  Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну  оціночну 

діяльність в Україні» та наказу Фонду державного 

майна України від 31.12.2015 №2075 «Про 

затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за  

№60/28190, з метою удосконалення порядку 

залучення суб’єктів оціночної діяльності  в сфері 

оцінки  об’єктів  (майна) комунальної власності 

територіальної громади міста Южноукраїнська на 

конкурсних засадах, відкриття та прозорість 

процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

17. від 03.10.2019 №1738 

«Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного) алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин 

столових на території міста 

Южноукраїнська в нічний час на 

окремо визначених його територіях 

та під час проведення масових 

громадських заходів» 

Рішення міської ради прийнято з метою 

впорядкування в місті Южноукраїнську 

роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями, пивом (крім 

безалкогольного), усунення порушень 

громадського порядку та зменшення кількості 

злочинів. 

18. від 23.03.2017 №564  

«Про затвердження Положення 

про здійснення інвестиційної 

діяльності в місті 

Южноукраїнську та 

затвердження складу Конкурсної 

комісії з проведення 

інвестиційного конкурсу в місті 

Южноукраїнську» 

Рішення міської ради прийнято з метою 

стимулювання залучення інвестицій до економіки 

територіальної громади та врегулювання питання 

провадження інвестиційної діяльності у місті 

Южноукраїнську. 

19. від 31.08.2017 №847  

«Про затвердження Положення 

про самоврядний контроль за 

Рішення міської ради прийнято з метою 

забезпечення контролю за використанням та 

охороною земель територіальної громади міста 



використанням та охороною 

земель і порядок його здійснення 

на території міста 

Южноукраїнська» 

Южноукраїнська та у зв’язку з необхідністю 

визначення повноважень самоврядного контролю 

у галузі земельних відносин. 

20. від 25.12.2014 №1422  

«Про втрату чинності рішення 

Южноукраїнської міської ради 

від 04.07.2012 №624 «Про 

встановлення ставки збору за 

місця для паркування 

транспортних засобів та 

затвердження Положення про 

збір за місця для паркування 

транспортних засобів» 

Рішення міської ради розроблено з метою 

впорядкування місцевих податків та зборів на 

території міста Южноукраїнська, скасувало 

Положення про збір за місця для паркування 

транспортних засобів, яке фактично не діяло 

21. від 23.06.2021 №497 

«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Южноукраїнської міської 

територіальної громади» 

Рішення міської ради прийнято з метою 

забезпечення надходжень до міського бюджету від 

сплати єдиного податку першої та другої груп, 

земельного податку, орендної плати на землю, 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, туристичного збору та  

транспортного податку на території 

Южноукраїнської міської територіальної громади 
22. від 23.06.2021 №498 

«Про встановлення ставок 

орендної плати за землю на 

території Южноукраїнської 

міської територіальної громади» 

23. від 23.06.2021 №499 

«Про встановлення ставок 

туристичного збору на території 

Южноукраїнської міської 

територіальної громади» 

24. від 23.06.2021 №500 

«Про встановлення ставки 

транспортного податку на 

території Южноукраїнської 

міської територіальної громади» 

  25. від 23.06.2021 №501 

«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Южноукраїнської міської 

територіальної громади» 

26. від 23.06.2021 №502 

«Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Южноукраїнської міської 

територіальної громади» 

 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

1.  від 03.10.2012  №346 

«Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників на території міста 

Южноукраїнська» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

розроблено з метою врегульовання процедури 

отримання юридичною чи фізичною особою 

згоди (ордеру) на видалення дерев, кущів, газонів 

і квітників на території міста Южноукраїнська.  

2.  від 10.08.2011 №233 

«Про затвердження норм 

утворення (вивезення) твердих 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

розроблено з метою затвердження норм 

утворення (вивезення) твердих побутових 



побутових відходів для об’єктів 

невиробничої сфери міста 

Южноукраїнська» 

відходів для об’єктів невиробничої сфери міста 

Южноукраїнська, відповідно до вимог чинного 

законодавства щодо поводження з побутовими 

відходами та встановлення економічно-

обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення та 

захоронення побутових відходів.  

3.  від 17.10.2018 №272 

 «Про затвердження Положення 

про участь суб’єктів 

підприємницької діяльності, 

підприємств, організацій та 

установ, незалежно від форм 

власності, в утриманні будинків і 

споруд та при будинкових 

територій, що належать до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Южноукраїнська та Методики 

розрахунку участі суб’єктів 

підприємницької діяльності, 

підприємств, організацій та 

установ, незалежно від форм 

власності, в утриманні будинків і 

споруд та при будинкових 

територій, що належать до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Южноукраїнська» 

Суб’єкти підприємницької діяльності, 

підприємства, організації та установи, незалежно від 

форм власності, що користуються вбудованими чи 

прибудованими частинами житлового будинку, або 

приміщеннями окремо розташованих будівель на 

правах власності або оренди, відповідно до 

Положення, зобов’язані відшкодовувати всі витрати 

Балансоутримувача по утримуванню та  експлуатації 

будівель пропорційно займаній площі. 

Отримані надходження спрямовуються 

Балансоутримувачем на підтримання санітарно-

гігієнічного, протипожежного та технічного стану 

житлового фонду та прибудинкових територій.  

4.  від 16.05.2012 №146 

«Про затвердження Порядків 

здійснення перерахунків 

(зменшення) розміру плати за 

житлово-комунальні послуги в 

разі їх ненадання або надання не в 

повному обсязі, зниження їх 

якості» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

розроблено з метою: 

-   здійснення перерахунків (зменшення) 

розміру плати за житлово-комунальні послуги в 

разі їх ненадання, або надання не в повному 

обсязі, зниження їх якості. 

5.  від 22.05.2013 №135 

«Про затвердження Положення 

про порядок утримання та 

функціонування кладовища  міста 

Южноукраїнська» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

розроблено з метою підвищення рівня 

відповідальності комунального підприємства 

«Служба комунального господарства», суб’єктів 

господарювання щодо надання ритуальних послуг та 

впевненості населення в отриманні цих послуг 

шляхом дотримання вимог Положення про порядок 

утримання та функціонування кладовища міста 

Южноукраїнська. 

6.  від 20.03.2014 № 61 

«Про затвердження міських 

правил приймання стічних вод від 

абонентів у відомчу та комунальну 

систему каналізації міста 

Южноукраїнськ» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

розроблено з метою:покращення стану системи 

каналізації, її ефективного використання за рахунок 

контролю обсягу скидів. 

7.  від 06.02.2013 №16 

«Про встановлення цін на роботи 

та послуги, що надаються 

архівним відділом 

Южноукраїнської міської ради на 

договірних засадах» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

затвердження цін на  роботи (послуги), що 

надаються архівним відділом Южноукраїнської  

міської  ради  на договірних засадах, виходячи з 

економічно обґрунтованої собівартості із 

застосуванням рентабельності. 



8.  від 04.03.2016 № 52  

«Про втрату чинності рішень 

виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради 

щодо встановлення тарифів на 

комунальні послуги» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

прийнято у зв’язку зі змінами, що відбулися у 

діючому законодавстві щодо повноважень з 

питань встановлення тарифів на послуги тепло, 

водопостачання та водовідведення. 

9.  від 25.05.2016 №128  

«Про затвердження Порядку 

розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами на території міста 

Южноукраїнська» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

прийнято з метою формування і відновлення 

гармонійного, естетичного та безпечного 

міського середовища та впорядкування 

розміщення засобів зовнішньої реклами у місті 

Южноукраїнську. 10.  від 22.07.2020 №212 

«Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради від 

25.05.2016 №128 «Про 

затвердження Порядку розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на 

території міста Южноукраїнська» 

11.  від 17.11.2021 №390 «Про внесення 

змін до рішення виконавчого 

комітету Южноукраїнської міської 

ради від 25.05.2016 №128 «Про 

затвердження Порядку розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на 

території міста Южноукраїнська » 

12.  від 27.07.2016 №178  

«Про затвердження Порядку 

визначення обсягів пайової участі 

(внеску) власників пересувних 

тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-

культурного чи іншого 

призначення сезонного 

використання для здійснення 

підприємницької діяльності в 

утриманні об’єктів благоустрою 

м.Южноукраїнська Миколаївської 

області» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

прийнято з метою регулювання організаційних та 

економічних відносини, пов’язаних з залученням 

і використанням пайової участі (внеску) 

власників пересувних тимчасових споруд 

сезонного використання для здійснення 

підприємницької діяльності в утриманні об’єктів 

благоустрою на території міста Южноукраїнська. 

13.  від 21.12.2016 №310  

«Про проведення конкурсу з 

призначення  управителя 

багатоквартирного будинку в місті 

Южноукраїнську» 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

прийнято з метою встановлення механізму для 

створення справедливих конкурентних умов при 

визначенні виконавця послуги з управління 

багатоквартирними будинками міста 

Южноукраїнська. 14.  від 25.04.2019 №87 «Про внесення 

змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради від 

21.12.2016 № 310 «Про проведення 

конкурсу з призначення  

управителя багатоквартирного 

будинку в місті Южноукраїнську»  

 


