
Перелік регуляторних актів Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 
№з/п Назва регуляторного акта Дата набрання 

чинності 
Строки проведення результативності 
регуляторного акта 

Інформація про 
оприлюднення 
регуляторного акта  базове повторне періодичне 

1 Рішення XV (позачергової) сесії 
міської ради V скликання № 19 
від 30 березня 2007 р.«Про 
затвердження Положення про 
порядок підготовки та 
визначення ефективності 
регуляторних актів 
Шепетівської міської ради та її 
виконавчого комітету»зі 
змінами внесеними рішенням 

30.03.2007року 5-6 квітня 
2007 року 

7-8 квітня 2008 року 4-6 квітня 
2011 року, 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» № 
41(14066) від 10 
квітня 2007 року. 

LХІІІ (позачергової) сесії міської 
ради VІ скликання від 18 грудня 
2014 р No14) 

7-11 квітня 
2014 року, 

Офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради 
(shepetivka-
rada.gov.ua), 

розділ 
«Регуляторна 

політика» 

  10-15 квітня 
2017 року 

  02-06 квітня 
2020 року 

2 Рішення XLVIII сесії міської 
ради V скликання № 8 від 29 
жовтня 2009 року «Про 
затвердження «Правил 
благоустрою території м. 
Шепеівки»(зі змінами 
внесеними 

29.10.2009 
року 

30 жовтня 
-04 

листопада 
2009 року 

02-03 листопада 
2010 року 

20 -27 
листопада 
2013 року, 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» № 130-131 
від 05 листопада 
2009 року. 

  -рішенням Xсесії міської ради   

  VIскл. No 5 від 08.06.2011 р.;   

  рішенням ХLІІІ сесії міської 
ради VІ скликання №8 від 
20.22.2013 

  



    16-23 
листопада 
2016 року 

Офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради 
(shepetivka-
rada.gov.ua), 

розділ 
«Регуляторна 

політика»  23.11.2016; 
20.12.2019; 
21.12.2022 

3 Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
164 від 19 липня 2012 року 
«Про затвердження розрахунку 
орендної плати за 
необлаштоване торгове місце 
на ринку КП «Шепетівський 
ринок» по проспекту Миру,28 

19 липня 2012 
року 

20-27 
липня 
2012 року 

16-23 серпня 2013 
року 

24.08- 
09.09. 2016; 
21.11.2019; 
05.12.2022 

Місцева газета 
«Шепетівка» № 30 
(44) від 26 липня 
2012 року. 

Офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради 
(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика» 

4 Рішення ХХХVІ сесії міської 
ради VІ скликання  №12 від 
12.04.2013 "Про залучення 
коштів замовників на розвиток 
інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури 
міста при встановленнні 
тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності в м.Шепетівка" 

12.04.2013 08-12 
квітня 
2013 

10-15 квітня 2014 
року 

10-15 квітня 
2017 року; 
06-09 квітня 
2020 року 

 Місцева газета 
"ШепетівкаЯ" 
№16/82 від 
18.04.2013 



5 Рішення XLV сесії міської ради 
VI скликання № 16 від 19 
грудня 2013 року»Про 
затвердження Порядку 
взаємодії адміністратора 
центру надання 
адміністративних послуг 
виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради із 
суб’єктами надання 
адміністративних послуг та 
суб’єктами звернень» 

19 грудня 2013 
року 

16-20 
грудня 
2013 року 

01-08 грудня 2014 
року 

11.12.-
18.12. 2017 
; 15.12-
20.12.2020 

Місцева газета 
«Шепетівка» № 52 
(117) від 26 грудня 
2013 року. 

Офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради 
(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика» 

6 Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
118 від 21 травня 2015 року 
«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» 

28 травня 
2015 року 

20-25 
травня 
2015 року 

12 – 20 травня 2016 
року 

31.05-
12.06.2019,  
09-
16.06.2022 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» № 43-
44(15283-15284) 
від 28 травня 2015 
року. 

Офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради 
(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика» 



7 Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
261 від 22 вересня 2017 року 
«Про затвердження Порядку 
демонтажу незаконно 
встановлених споруд на 
території міста Шепетівки» 

22 вересня 
2017 року 

12.07.2018 05.07.2019 04-
08.07.2022 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» № 77-78 
від 28 вересня 
2017 року. 

Офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради 
(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика» 

8 

Рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради № 
373 від 18 грудня 2018 року 
"Про затвердження Положення 
про організацію та проведення 
ярмарків у м. Шепетівці 

27 грудня 2018 
року 22.12.2018 24.12.2019 09.12.2022 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» № 103-104 
від 27 грудня 2018 
року. Офіційний 
сайт Шепетівської 
міської 
ради(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика»  

9 рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради 
№100 від 29 квітня 2020 року 
"Про затвердження тарифів на 
послуги, що надаються 
Адміністративно-комунальною 
інспекцією" 

01.05.2020 08.05.2020 
28.05.2021-
02.06.2021 02.06.2024 

місцева газета  
"День за днем" 
№19  від 
06.05.2020, 
офіційний сайт 
Шепетівської 
міської ради() 
розділ 
"Регуляторна 
політика" 



10 рішення XІ сесії міської ради 
VIIІ скликання  від 25.06.2021 р. 
№14 "Про встановлення 
місцевих податків та зборів" 

01.01.2022 20.12.2021 30.01.2023 30.01.2026 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» від 30 
червня  2021 року 
№26. Офіційний 
сайт Шепетівської 
міської 
ради(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика»  

11 рішення XІ сесії міської ради 
VIIІ скликання  від 25.06.2021 р. 
№15 "Про встановлення річних 
розмірів орендної плати за 
земельні ділянки" 

01.01.2022 20.12.2021 30.01.2023 30.01.2026 

Місцева газета 
«Шепетівський 
вісник» від 30 
червня 2021 року 
№26. Офіційний 
сайт Шепетівської 
міської 
ради(shepetivka-
rada.gov.ua), 
розділ 
«Регуляторна 
політика»  

12 

Рішення виконкому від 
29.09.2021 №299 "Про 
затвердження Правил 
розміщення зовнішньої 
реклами на території 
Шепетівської міської 
територіальної громади  29.09.2021 Жов.21 07.10.2022 07.10.2025 

Місцева Газета 
"День за днем" 
№40 від 06.10.2021 

13 Рішення ХХ сесії міської ради 
VІІІ скликання від 23.12.2021 
№25 "Про затвердження 
нормативних документів з 
питань оренди майна 
комунальної власності 
Шепетівської міської 
територіальної громади" 01.01.2022 30.12.2021 01.01.2023 01.01.2026 

місцева газета 
"Шепетівський 
вісник" №52 від 
29.12.2021 



14 Рішення ХХ сесії міської ради 
VІІІ скликання від 23.12.2021 
№26 "Про впорядкування 
продажу пива (крім 
безалкогольного), 
слабоалкогольних,   
алкогольних напоїв, вин 
столових на території 
Шепетівської міської 
територіальної громади" 01.01.2022 29.12.2021 01.01.2023 01.01.2026 

місцева газета 
"Шепетівський 
вісник" №52 від 
29.12.2021 

15 Рішення виконкому від 

20.05.2022 №113 "Про 

встановлення тарифів на 

послуги з перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних маршрутах 

загального користування" 25.05.2022 24.05.2022 24.05.2023 24.05.2026 

Місцева Газета 
"День за днем" 
№21 від 25.05.2022 

 


