
 
СКЛАД 

Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища  

(в редакції розпорядження міського голови  від 27.08.2021 №164-2021р) 
 

Білас Н.І.        .          -  керуючий справами виконкому,  голова комісії 
 
Ружанський А.М.      – заступник голови комісії, фізична особа - підприємець ( за згодою); 
 
Полодюк С.П.           – головний  спеціаліст відділу підприємництва  та аналізу управління 

економіки, підприємництва та підтримки інвестицій, секретар  комісії. 
 

Члени  комісії: 
Бондарєв М.В.           - голова депутатської комісії  з питань розвитку промисловості,  
      житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності,  
      транспорту, енергетики та зв’язку, приватний підприємець ( за  
        згодою);   
Бунечко А.В.              – депутатка міської ради, фізична особа - підприємець ( за згодою); 
Григорчук Г.П.           - головний спеціаліст  відділу правового та кадрового забезпечення; 
Гринь О.М.                 - начальник управління економіки, підприємництва та підтримки  
       інвестицій; 
Ґудзик Ю.А.               -  начальник управління житлово-комунального господарства;  
Єрмола О.В.               -  член виконавчого комітету міської ради, фізична особа- 
       підприємець  ( за згодою) ; 
Криворчук В. М.        - фізична особа - підприємець ( за згодою); 
Мартинюк Т.Б.           - начальник відділу підприємництва та аналізу управління економіки,  

    підприємництва та підтримки  інвестицій; 
Обущук І.А.     - фізична особа - підприємець ( за згодою); 
Семенюк І. Л.             - фізична особа - підприємець, член  Координаційної ради з питань  
                                        розвитку підприємництва. 

 

Результати перегляду регуляторних актів 17.05.2021р. 
Перелік  

регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та 

повністю визнати такими, що втратили чинність 

 

Рік 
прийняття 

Назва регуляторного акту № рішення , яким затверджено 
регуляторний акт 
 

2011  Про обмеження перебування дітей віком 
до 17 років без супроводу батьків або осіб, 
що їх замінюють, у закладах дозвілля, 
громадського харчування, розважальних 
закладах, на вулицях та інших 
громадських місцях м.Шепетівки 

Рішення VII  сесії Шепетівської 

міської ради VI скликання від   

24.02.2011  № 36 

2011 Про порядок надання дозволу на 
реконструкцію квартир у житлових 
будинках, що знаходяться у приватній 
власності, для потреб непромислового 
характеру у м.Шепетівка 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради від 
20.10.2011 №293 

2018 
Про   залучення коштів замовників на 

розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста  

Рішення LII  сесії Шепетівської 

міської ради VII скликання від   

21.12.2018  № 33 

 
Всього:  3  регуляторних акта 



Результати перегляду регуляторних актів 17.09.2021р. 
Перелік №1 

 регуляторних актів, які залишити без змін 

Рік 
прийн
яття 

Назва регуляторного акту № рішення , яким затверджено 
регуляторний акт 
 

2007  Про затвердження Положення про порядок 
підготовки та визначення ефективності 
регуляторних актів Шепетівської міської ради та 
її виконавчого комітету 

 Рішення XV (позачергової) 
сесії міської ради 5 скликання 
№ 19 від 30.03.2007р. 

2012 Про затвердження розрахунку орендної плати за 
необлаштоване торгове місце на ринку КП 
«Шепетівський ринок» по проспекту Миру,28 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
164 від 19.07.2012р. 

2013 Про залучення коштів замовників на розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста при встановленні 
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м.Шепетівка 

Рішення XXXVI  сесії міської 
ради 6 скликання від  
12.04.2013 №12 

2013 Про затвердження Порядку взаємодії 
адміністратора центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради із суб’єктами надання 
адміністративних послуг та суб’єктами звернень 

Рішення XLV сесії міської ради 
6 скликання від 19.12.2013р. № 
16 

2015 Про затвердження Порядку та умов тимчасового 
припинення або обмеження подачі води і 
відключення каналізаційних мереж споживачів 
послуг, що надаються Шепетівським 
комунальним підприємством водопровідно-
каналізаційного господарства 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
118  від 21.05.2015р. 

2017 Про затвердження Порядку демонтажу незаконно 
встановлених споруд на території міста 
Шепетівки 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
261 від 22.09.2017р. 

2018 Про затвердження Положення про організацію та 
проведення ярмарків у м.Шепетівці 

 Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
373 від 18.12.2018р. 

2019 Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, 
що надаються КП «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
144 від 16.05.2019р. 

2020 Про затвердження тарифів на послуги, що 
надаються Адміністративно-комунальною 
інспекцією 

Рішення виконавчого комітету 
Шептівської міської ради № 
100 від 29.04.2020р. 

2020 Про встановлення місцевих податків та зборів на 
території міста Шепетівка 

Рішення LXXV сесії міської 
ради VII скликання №2 від 
09.07.2020р 

2021 Про встановлення місцевих податків та зборів  РішенняVII сесії міської ради 
VIII скликання №14 від 
24.06.2021р 

2021 Про встановлення річних розмірів орендної плати 
за земельні ділянки 

РішенняVII сесії міської ради 
VIII скликання №15 від 
24.06.2021р 

2021 Про встановлення тарифів на користування 
міською лазнею 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
230 від 22.07.2021р. 

Всього:  13 регуляторних акта 
 



Перелік №2 

регуляторних актів,  що не  відповідають принципам державної регуляторної політики та 

потребують внесення до них змін 

Рік 
прийняття 

Назва регуляторного акту № рішення , яким затверджено 
регуляторний акт 
 

2019 Про впорядкування продажу 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових та пива (крім 
безалкогольного) на території 

м.Шепетівки 

Рішення LIV сесії міської ради VII 
скликання № 11 від 28.03.2019р. 

Всього: 1 регуляторний акт  
 

Перелік №3  

регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та 

потребують  визнання їх такими, що втратили чинність та прийняти новий із дотриманням 

вимогам законодавства щодо змісту акта та процедури його прийняття 

Рік 
прийняття 

Назва регуляторного акту № рішення , яким затверджено 
регуляторний акт 
 

2009 Про затвердження Правил благоустрою 
території м.Шепетівки 

Рішення XLVIII  сесії міської ради 
V скликання №8 від 29.10.2009 р. 

2010 Про затвердження Порядку розміщення 
зовнішньої реклами у м.Шепетівка 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 194 

від 15.07.2010р. 
2017 Про впорядкування орендних відносин 

майна комунальної власності 
територіальної громади міста 

Шепетівки 

Рішення XXXII сесії міскої ради 7 
скликання № 11 від 21.12.2017р. 

2018 Про встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів у міському 

автотранспорті у звичайному режимі 
руху та в режимі маршрутного таксі 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 285 

від 04.10.2018р. 

Всього: 4  регуляторних акта  
 

 

Перелік №4 

регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та 

повністю визнати такими, що втратили чинність 

Рік 
прийняття 

Назва регуляторного акту № рішення , яким затверджено 
регуляторний акт 
 

2011 Про затвердження Порядку встановлення 
за погодженням з власниками зручного 
для населення режиму роботи 
підприємств, установ та організацій сфери 
обслуговування (торгівлі, ресторанного 
господарства, побутового обслуговування) 
незалежно від форм власності, 
розташованих на території м.Шепетівка 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 212 

від 18.08.201р. 

Всього:  1  регуляторний акт 
 


