
 

 

Зведений реєстр чинних регуляторних актів області 
(за даними райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та їх виконкомів) 

 (станом на 01.07.2018 року)  

 

 

Бахмацький район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.12.2014 р. № 696 ”Про затвердження 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Бахмацької райдержадміністрації та Регламент 

роботи Центру”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 5/133  

від 15.12.2014   

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.12.2014 р. № 697 “Про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 4/132 

від 15.12.2014  

 

Бобровицький район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2015 № 25 “Про затвердження 

Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бобровицької районної державної 

адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 1/111  

від  26.02.2015  

 

Борзнянський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 

Розпорядження голови районної державної адміністрації 23.01.2015 р. № 13 ”Про затвердження 

Положення Регламенту Центру надання адміністративних послуг та переліку адміністративних послуг, 

що надаються через Центр надання адміністративних послуг Борзнянської районної державної 

адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 2/73  

від  04.02.2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

Варвинський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.01.2010 р. № 6 „Про затвердження цін на 

платні роботи/послуги, що виконуються архівним відділом районної державної адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 1/138  

від 26.01.2010 

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.10.2014 р. № 179 „Про затвердження 

Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Варвинської районної державної 

адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 6/173 

від 17.10.2014 

 

3. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.11.2014 р. № 212 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Варвинської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 8/175 

від 09.12.2014 

 

 

 

Городнянський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.10.2014 р. № 278 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Городнянської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 5/143  

від  03.11.2014 

 

Ічнянський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.12.2006 р. № 474 „Про затвердження 

розміру плати за надання послуг з користування даними Реєстру документів дозвільного характеру”. 

Районна державна 

адміністрація 

№33/96  

від 06.12.2006  

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.12.14 р. № 312 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг 

Ічнянської районної державної адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 6/80  

від 24.12.14  

3. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.12.14 р.№ 313 „Про затвердження 

Положення  та Регламенту центру надання адміністративних послуг  Ічнянської районної державної 

адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 5/79  

від 24.12.2014  

 

 

 

 



 

 

Коропський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.09.2014 № 197 “Про затвердження 

Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Коропської районної державної 

адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 2/102  

від  08.10.2014  

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.09.14 р. № 198 „Про затвердження 

переліку адміністративних послуг”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 3/103  

від  08.10.2014  

 

Корюківський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.05.2014 р. № 151 „Про умови конкурсу з 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі Корюківського району”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 4/171 

від 29.05.2014 

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.12.2014 р. № 399 „Про затвердження 

Положення центру надання адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 7/174 

від 11.12.2014 

3. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.12.2014 р. № 400 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 

Корюківської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 9/176 

від 11.12.2014 

 

Куликівський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2015 р. № 34 „Про затвердження 

Положення та Регламенту центру надання адміністративних послуг Куликівської районної державної 

адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 1/137 

від 03.02.2015 

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2015 р. № 35 „Про затвердження 

переліку  адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 

Куликівської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 3/139 

від 10.02.2015 

 

 

 

 



 

Менський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.02.2015 р. № 64„ Про затвердження 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Менської районної державної адміністрації ”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 2/252 

від 12.03.2015  

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.02.2015 р. № 65 «Про затвердження 

Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Менської районної державної 

адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 3/253 

від 12.03.2015 

3. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.02.2015 р. № 66 „ Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Менської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 4/254 

від 12.03.2015 

 

Ніжинський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного управління 

юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.03.2015 р. № 54 „Про визначення 

переліку адмінпослуг, які надаються через Центр надання адмінпослуг”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 1/138 

від 01.04.2015 

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.05.2015 р. № 85 „Про затвердження 

Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Ніжинської райдержадміністрації”. 
Районна державна 

адміністрація 

 

№ 2/139 

від 27.05.2015 

 

Новгород-Сіверський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.07.2013 р. №196 „Про визнання такими, 

що втратили чинність розпоряджень голови районної державної адміністрації”. 
Районна державна 

адміністрація 

№ 5/201 

від 23.07.2013 

 

2. 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.01.2014 р. №2  „Про умови конкурсу з 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі Новгород-Сіверського району”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 2/205 

від 16.01.2014  

3. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.11. 2014 р. №284 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг 

Новгород-Сіверської районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 10/213 

від 24.11. 2014  

 



 

Прилуцький район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.09.2010 р. № 419 „Про затвердження цін 

на платні роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних 

засадах”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 29/85 

 від 28.09.2010 р. 

 

Семенівській район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.08.2014 р. № 155 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг  

Семенівської райдержадміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 3/102 

 від 01.09.2014 р. 

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.08.2014 р. № 156 „Про Положення та 

Регламент Центру надання адміністративних послуг Семенівської районної державної адміністрації”. 
Районна державна 

адміністрація 

№4/103; №5/104 

01.09.2014 

 

 

Сосницький район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.04.2015 р. № 49 „Про визначення 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Сосницької районної державної адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 3/151  

від 27.04.2015р. 

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.04.2015 р. № 48  „Про  затвердження 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Сосницької районної державної адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 2/150 від 

27.04.2015р. 

3. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.04.2015 р. № 50  „Про  затвердження  

Регламенту Центру надання адміністративних послуг Сосницької районної державної адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 4/152  від  

27.04.2015р. 

 

Срібнянський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.05.2015 р. № 129 „ Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів”.  
Районна державна 

адміністрація 

№ 2/65 

       від 04.06.2015 р.  

 

 



Талалаївський район  

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.12.2014 р. № 320„Про визначення 

переліку адміністративних послуг Талалаївської районної державної адміністрації”  . 

Районна державна 

адміністрація 

№3/76 

від 17.12.2014 р.  

2. 
Розпорядження голови районної державної адміністрації „Про затвердження Положення та Регламенту 

Центру надання адміністративних послуг Талалаївської райдержадміністрації” від 10.12.2014 р. № 321. 

Районна державна 

адміністрація 

№4/77 

від 17.12.2014 р.  

 

Чернігівський район 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний номер 

районного 

управління юстиції 

1. 
Розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 12.01.2015 р. № 1 „Про затвердження 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Чернігівської районної державної 

адміністрації”. 

Районна державна 

адміністрація 

№ 2/148  

від 29.01.2015  

2. 
Розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 16.03.2015 р. № 92 „Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг Чернігівської районної державної адміністрації”.  

Районна державна 

адміністрація 

№ 4/150  

від 03.04.2015  

 

м. Ніжин 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Рішення Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету: 

1.  
„Про затвердження Правил благоустрою території м. Ніжина”. Рішення міської ради від 03.06.2009 р. Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва 

2.  
„Про встановлення тарифу однієї години паркування автотранспорту на платних місцях паркування                               

ДП „Ніжинжитлосервіс» КП „СЄЗ”. Рішення виконкому від 18.01.2012 р. № 6. 

ТОВ «Лідер – С», відділ економіки 

3.  
„Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна власності територіальної громади в     

м. Ніжині”. Рішення 24 сесії 6 скликання від 24.02.2012 р. 

Відділ з управління та приватизації 

комунального майна 

4.  
„Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань”. Рішення 47 сесії від 27.12.2013р. № 9-47/2013. 

Фінансове управління 

5.  
„Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у нічний час 

в м. Ніжині”. Рішення 53 сесії  від 14.03.2014 р. № 57-53/2014. 

Відділ економіки 

6.  
„Про внесення змін в додаток 1 рішення сорок дев'ятої сесії V скликання Ніжинської міської ради від 03.06.2009 

„Про  затвердження Правил благоустрою території міста Ніжина”. Рішення 57 сесії від 29 травня- 03 червня 2014 р 

№ 11-57/2014. 

Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва 

7.  
„Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель і порядок його 

здійснення на території м. Ніжина”.  Рішення 57 сесії від 29.05.2014 р. № 19-57/2014. 

Відділ земельних відносин 



8.  
„Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються Ніжинською міською радою її виконавчим 

комітетом, виконавчими органами міської ради через Центр надання адміністративних послуг Ніжинської міської 

ради”. Рішення 63 сесії 6 скликання від 25.12.2014-06.01.2015 р. 

Відділ адміністративно-дозвільних 

процедур 

9.  
„Про підвищення ефективності використання майна власності територіальної громад м. Ніжина”. Рішення 66 сесії           

6 скликання від 23.04.2015 р. 

Відділ з управління та приватизації 

комунального майна 

10.  
„Про затвердження нової редакції Положення про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м Ніжина”. Рішення 68 сесії 6 скликання від 02.06.2015 р. 

Відділ інвестиційної діяльності та 

розвитку інфраструктури 

11.  „Про затвердження місцевих податків”. Рішення 69 сесії 6 скликання №6-69/2015 від 08.07.2015 р. Фінансове управління 

12.  
„Про затвердження Порядку здійснення роздрібної торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу шляхом 

використання автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцистерн”. Рішення 70 сесії 6 скликання від 18.08.2015 р. 

№ 17-70. 

Відділ економіки 

13.  
„Про затвердження Порядку розміщення зовнішніх рекламних засобів (реклами) на території м. Ніжина”. Рішення. 

8 сесії 7 скликання від 18 лютого 2016 р. № 2-8/2016 р. 

Відділ містобудування та архітектури 

14.  
„Про внесення змін до Положення про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ніжина”. Рішення 10 сесії 7 скликання від 20-25 квітня 2016 р. №17-10/2016 р.  

Відділ інвестиційної діяльності та 

розвитку інфраструктури 

15.  
„Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського автомобільного транспорту” Рішення виконкому 

від від 11.05.2017 р. № 100. 

Відділ транспорту та зв’язку управління 

житлово-комунального господарства та 

будівництва 

16.  
„Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг”. Рішення 

виконкому від 08.06.2016 р. № 116. 

ТОВ «Ритуал» 

 

м. Прилуки 
№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Рішення Прилуцької міської ради та її виконавчого комітету: 

1.  

Рішення міської ради /25 сесія 5 скликання/ від 26.06.2007р. “Про погодження режиму роботи підприємствами, 

установами та організаціями торгівлі та сфери обслуговування незалежно від форм власності з виконавчим 

комітетом міської ради”. 

Управління економічного розвитку 

міської ради 

2.  
Рішення міської ради /31 сесія 5 скликання/ від 28.12.2007р. “Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста”. Управління економічного розвитку 

міської ради 

3.  
Рішення виконавчого комітету №696 від 13.11.2007р. “Про затвердження Положення про порядок передачі майна 

територіальної громади м. Прилуки в оренду на конкурсних засадах”. 
Відділ комунальної власності міської 

ради 

4.  
Рішення міської ради  /59 сесія 5 скликання/ від 30.04.2009 р.”Про затвердження положення про порядок 

відчуження, списання та передачі майна, що є комунальною власністю міста Прилуки”. 
Відділ комунальної власності міської 

ради 

5.  

Рішення міської ради / 57 сесія 5 скликання/ від 26.03.2009р.  №11 “Про затвердження Методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

міста Прилуки”. 

Відділ комунальної власності  

міської ради 

6.  
Рішення міської ради /26 сесія 5 скликання/ від 03.07.2007 р. “Про розмір орендної плати за земельні ділянки”. Відділ комунальної власності  

міської ради 



7.  
Рішення міської ради / 39 сесія 5 скликання/  від 11.04.2008р. “Про розмір орендної плати за земельні ділянки”. Відділ комунальної власності  

міської ради 

8.  
Рішення міської ради / 55 сесія 5 скликання/ від 26.02.2009 р. №7 “Про внесення змін до рішення міської ради /39 

сесія 5 скликання/ від 11 квітня 2008 року “Про розмір орендної плати за земельні ділянки”. 
Відділ комунальної власності  

міської ради 

9.  
Рішення міської ради /39 сесія 5 скликання/  від 11.04.2008р. “Правила  утримання  зелених  насаджень  міста 

Прилуки”. 

Сектор санітарно-екологічного    

контролю 

10.  
 Рішення міської ради /11 сесія 6 скликання/ від 11.07. 2011р. №4 “Про туристичний збір”. Фінансове управління 

міської ради 

11.  
Рішення міської ради /20 сесія 6 скликання/ від 08.12.2011 р. №3 “Про внесення змін до рішення міської ради          

/11 сесія 6 скликання/ від 11.07.11 р. № 4 “Про туристичний збір”. 

Фінансове управління 

міської ради 

12.  
Рішення виконавчого комітету міської ради №64 від 07.02.2012 р. “Про затвердження Порядку здійснення 

торговельної діяльності та надання послуг на території м.Прилуки відповідно до режиму роботи”. 

Управління економічного розвитку 

міської ради 

13.  

Рішення міської ради (35 сесія 6 скликання) від 30.08.2012року №16 “Про затвердження  Положення Про  порядок 

та розрахунок  пайової  участі замовників у створенні і розвитку  інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста”. 

Відділ містобудування та архітектури 

міської ради 

14.  
Рішення виконавчого комітету міської ради №84 від 19.02.2013 року  “Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста Прилуки”. 

Управління економічного розвитку 

міської ради 

15.  
Рішення міської ради (74 сесія 6 скликання) від 25.09.2014 року № 4 “Про затвердження Правил благоустрою 

території м.Прилуки”. 

Сектор санітарно-екологічного 

контролю міської ради 

16.  
Рішення виконавчого комітету № 13 від 20.01.2015р. “Про організацію перевезення громадян пільгових категорій 

на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Прилуки”. 
Управління економічного розвитку 

міської ради 

17.  
Рішення міської ради 30 липня  2015 року №14 (91 сесія 6 скликання) “Порядок відчуження земельних ділянок із 

земель комунальної власності територіальної громади  м. Прилуки або прав на них на конкурентних засадах”. 

Відділ комунальної власності  

міської ради 

18.  
Рішення міської ради № 6 від 09.07.2015 року “Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” 

(90 сесія 6 скликання).. 
Фінансове управління міської ради 

 

19.  
Рішення виконавчого комітету № 320 від 18 серпня 2015 року “Про встановлення плати за участь у конкурсі з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м.Прилуки". 

Управління економічного розвитку 

міської ради 

20.  

 Рішення міської ради від 24 лютого 2017 року № 4 (23 сесія 7 скликання) “Про внесення змін до рішення сесії 

міської ради №11 від 28 жовтня 2016 року «Порядок організації та проведення гастрольних заходів у місті 

Прилуки». 

Відділ культури і туризму  

міської ради 

21.  

Рішення виконавчого комітету №192 від 30.05.2017 р.  “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у 

м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному 

режимі”. 

Відділ економіки міської ради 

22.  

Рішення виконавчого комітету міської ради від 28 листопада 2017 року №402 “Про погодження тарифу на 

перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального 

користування у звичайному режимі”. 

Відділ економіки міської ради 

23.  
Рішення Прилуцької міської ради “Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у 

м.Прилуки(в новій редакції)” (від 22 лютого 2018 року № 5 (40 сесія 7 скликання). 
Відділ економіки міської ради 

24.  
Рішення Прилуцької міської ради “Про   затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Прилуки»)”  

(від 23 квітня 2018 року № 18 (42 сесія 7 скликання). 
Відділ містобудування та архітектури 

міської ради 



 

м. Чернігів 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Рішення Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету: 

1.  

Рішення Чернігівської міської ради від 31.08.2006 «Про встановлення «Правил благоустрою, забезпечення 

чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях м. Чернігова» із змінами та доповненнями (7 сесія 5 скликання)». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

2.  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.07.2007 «Про затвердження Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

3.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29.12.2007 № 343 «Про плату за тимчасове 

користування місцями розташування рекламних засобів». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

4.  

Рішення Чернігівської міської ради від 16.04.2008 «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)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

5.  

Рішення Чернігівської міської ради від 12.09.2008 «Про внесення змін до рішення Чернігівської міської ради від 

31.08.2006 «Про встановлення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

6.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.09.2008 № 263 «Про тарифи на послуги 

теплопостачання в м. Чернігові». 

Управління економіки міської ради 

7.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.10.2008                                                                       

№ 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Чернігова». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

8.  

Рішення Чернігівської міської ради від 22.07.2009 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної 

громади м. Чернігова та виконавців робіт із землеустрою». 

Фонд комунального майна міської ради 

 

9.  

Рішення Чернігівської міської ради від 23.06.2009 «Про Генеральний план розвитку Національного архітектурно-

історичного заповідника «Чернігів стародавній» у м. Чернігові з визначенням меж та зон охорони пам’яток 

заповідника». 

Управління архітектури та 

містобудування міської ради 

10.  
Рішення Чернігівської міської ради від 22.07.2009 «Про затвердження змін до Порядку проведення конкурсу на 

право укладання договору оренди комунального майна». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

11.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.12.2009 № 332 «Про звільнення від сплати за 

послуги з оформлення документації,  пов’язаної з благоустроєм міста». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради  

12.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 31.03.2010 № 68 «Про організацію та проведення 

конкурсу на визначення кращої інвестиційної пропозиції щодо розміщення та експлуатації об'єктів з продажу 

кегового пива у м. Чернігові». 

Управління споживчого ринку та  

підприємництва міської ради 

13.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.07.2010 № 166 «Про визначення відновної 

вартості зелених насаджень для міста Чернігова». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради  

14.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.03.2011 № 77 «Про затвердження Порядку 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові». 

Управління архітектури та 

містобудування міської ради 



15.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.03.2011 № 78 «Про заборону улаштування 

магазинів продовольчих товарів та об’єктів громадського харчування у нежитлових приміщеннях (переведених з 

житлового фонду до нежитлового) житлових будинків». 

Управління  архітектури та 

містобудування міської ради 

 

16.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.04.2011 «Про затвердження Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Чернігові». 

Управління земельних ресурсів  

міської ради 

17.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.04.2011 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за 

використанням та охороною земель територіальної громади міста Чернігова». 

Управління земельних ресурсів 

міської ради 

18.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.05.2011 № 143 «Про Порядок користування 

об’єктами благоустрою у м. Чернігові». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

19.  
Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2011 «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)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

20.  

Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2011 «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». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 

 

 

21.  

Рішення Чернігівської міської ради від 29.07.2011 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 31.08.2006 

«Про встановлення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, 

дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова (7 сесія 5 скликання) із 

змінами (31 сесія 5 скликання)». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради  

 

 

22.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.08.2011 № 225 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29.12.2007 № 343 «Про плату за тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів». 

Управління економіки 

міської ради 

23.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.08.2011 № 226 «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». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

24.  
Рішення Чернігівської міської ради від 31.08.2011 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Чернігова». 

 

Управління споживчого ринку та 

підприємництва міської ради 

25.  
Рішення Чернігівської міської ради від 29.09.2011 «Про Правила утримання собак та котів у м. Чернігові». 

 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

26.  
Рішення Чернігівської міської ради від 27.10.2011 «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 (27 сесія 5 скликання, 9 сесія 6 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

27.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2011 «Про внесення змін до Генерального плану міста щодо 

розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка №1 по вулиці Михалевича». 

Управління  архітектури та 

містобудування міської ради 

28.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2011 «Про Тимчасовий порядок використання території                      

м. Чернігова». 

Управління  архітектури та 

містобудування міської ради 

29.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.06.2012 «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 (27 сесія  5 скликання, 9 сесія, 14 сесія 6 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 



30.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.06.2012 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на  право  

укладання  договору оренди  комунального майна, затвердженого рішенням міської ради  від 22 липня 2009 року 

(40 сесія 5 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

31.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.06.2012 «Про затвердження Положення про порядок відчуження, 

списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

32.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.06.2012 «Про затвердження Програми приватизації об’єктів права 

комунальної власності територіальної громади м. Чернігова на 2012-2014 роки». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

33.  
Рішення Чернігівської міської ради від 31.08.2012 «Про внесення змін до Генерального плану міста в частині 

розміщення багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Попудренка та Маяковського». 

Управління архітектури та 

містобудування міської ради 

34.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.12.2012 «Про Порядок організації роботи учасників Центру надання 

адміністративних послуг м. Чернігова (28 сесія 6 скликання) зі змінами та доповненнями (33 сесія, 45 сесія 6 

скликання)». 

Управління адміністративних послуг 

міської ради 

35.  
Рішення Чернігівської міської ради від 07.06.2013 «Про внесення змін  до Положення про порядок відчуження, 

списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова (32 сесія     

6 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 

36.  
Рішення Чернігівської міської ради від 07.06.2013 «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 (27 сесія 5 скликання, 9 сесія,14 сесія, 22 сесія, 32 сесія 6 скликання)». 

Фонд комунального майна  

міської ради 

 

37.  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2013  «Про внесення змін та доповнень до Порядку організації 

роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова». 

Управління адміністративних послуг 

міської ради 

38.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.10.2013  № 306 «Про встановлення розміру плати 

за послуги з оформлення документації, пов’язаної з благоустроєм м. Чернігова». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

39.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.12.2013 №383 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами 

благоустрою у м. Чернігові». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

40.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.01.2014  № 1 «Про Детальний план території 

третього мікрорайону житлового району «Масани». 

Управління архітектури та 

містобудування міської ради 

41.  
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». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

42.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.05.2014 № 133 «Про Детальний план території 

спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру». 

Управління архітектури та 

містобудування міської ради 

43.  
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)». 

Управління  архітектури та 

містобудування міської ради 

44.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.09.2014 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на 

території м. Чернігова». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

45.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27.10.2014 № 306 «Про Порядок залучення до 

пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що пов’язане з його порушенням». 

 

Управління житлово -комунального 

господарства міської ради 



46.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2014 «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 (27 сесія 5 скликання, 9 сесія,14 сесія, 22 сесія, 32 сесія 6 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

47.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2014 «Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи 

учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова». 

Управління адміністративних послуг 

міської ради 

48.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2014 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв та пива на території м. Чернігова у нічний час ( сорок п’ята сесія шостого скликання)». 

Управління споживчого ринку та 

підприємництва міської ради 

49.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.03.2015 № 76 «Про вартість проїзду у міському 

пасажирському транспорті». 

Управління транспорту та зв’язку 

міської ради 

50.  

Рішення Чернігівської міської ради від 28.08.2015 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від      

31 серпня 2006 року «Про встановлення «Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова 

(7 сесія 5 скликання) із змінами (31 сесія 5 скликання, 11 сесія 6 скликання)». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

51.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.09.2015 № 237 «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». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

52.  
Рішення Чернігівської міської ради від 18.12.2015 №1/V11-9 «Про встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Чернігові на 2016 рік». 

Фінансове управління міської ради 

 

53.  

Рішення Чернігівської міської ради від 31.03.2016 № 6/VII-6 «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 (27 сесія 5 скликання, 9 сесія, 14 сесія, 22 сесія 32 сесія, 45 сесія               

6 скликання)». 

Фонд комунального майна  

міської ради 

 

54.  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.04.2016 №7/VII-22 «Про Порядок продажу земельних ділянок 

комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Чернігові». 

Управління земельних ресурсів 

міської ради 

55.  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2016 № 9/VII-5 «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  (27 сесія 5 скликання, 9 сесія, 14 сесія, 22 сесія, 32 сесія, 45 сесія 6 скликання, 6 сесія 7 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

56.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.07.2016 № 274 «Про порядок встановлення 

режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м.Чернігові». 

Управління економічного розвитку 

міста міської ради 

57.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.07.2016 № 285 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29 грудня 2007 року № 343 «Про плату за тимчасове 

користування місцями розташування рекламних засобів». 

Управління житлово -комунального 

господарства міської ради 

 

58.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.07.2016 № 314 «Про затвердження Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова». 

Управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

59.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.08.2016 № 335 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами 

благоустрою у м. Чернігові». 

Управління житлово -комунального 

господарства міської ради 

 

60.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 01.09.2016 № 386 «Про вартість проїзду в міському 

пасажирському транспорті». 

Управління транспорту та зв’язку 

міської ради 

61.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09. 2016 № 416 «Про Детальний план території 

багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Кільцевої, Балицького та І. Багряного». 

Управління  архітектури та 

містобудування міської ради 



62.  

Рішення Чернігівської міської ради від 29.09.2016 №11/VII-4 «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 (27 сесія  5 скликання, 9 сесія, 14 сесія, 22 сесія, 45 сесія 6 скликання,     

6 сесія 7 скликання)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 

63.  
Рішення Чернігівської міської ради від 29.12.2016 №14/VІІ-8 «Про внесення змін та доповнень до Порядку 

організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова». 

Управління адміністративних послуг 

міської ради 

64.  

Рішення Чернігівської міської ради від 29.12.2016 №14/ VІІ-6 «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)». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

65.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VІІ-11 «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». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

66.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.03.2017 № 135 «Про вартість проїзду в міському 

пасажирському транспорті». 

Управління транспорту та зв’язку 

міської ради 

67.  
Рішення Чернігівської міської ради від 21.04.2017 № 19/VІІ-13 «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». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 

68.  

Рішення Чернігівської міської ради від 29.06. 2017 № 21/VІІ-13 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

Чернігівської міської ради від 26 вересня 2014 року «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)». 

Управління  архітектури та 

містобудування міської ради 

 

69.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  від 30.08.2017 № 363 «Про затвердження Порядку 

надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб». 

Управління адміністративних послуг 

міської ради 

70.  
Рішення Чернігівської міської ради від 21.09. 2017 № 23/VІІ-14 «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 року (8 сесія 6 скликання)». 

Управління земельних ресурсів 

міської ради 

71.  

Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2017 № 24/VІІ-13 «Про внесення змін та доповнень до Положення 

про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної 

громади м. Чернігова, затвердженого рішенням міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання) зі 

змінами та доповненнями». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 

 

72.  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2017 № 24/VІІ-14 «Про внесення змін та доповнень до Порядку 

проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

73.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 31.10.2017 № 478 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 березня 2015 року № 76 «Про вартість проїзду в міському 

пасажирському транспорті». 

Управління транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

74.  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VІІ-19 «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». 

Фонд комунального майна 

міської ради 
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75.  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 12.12.2017 № 563 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07 липня 2016 року № 274 «Про порядок встановлення режиму 

роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Чернігові». 

Управління економічного розвитку 

міста міської ради 

76.  
Рішення Чернігівської міської ради від 21.12.2017 № 26/VІІ-13 «Про встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Чернігові на 2018 рік». 

Фінансове управління міської ради 

77.  
Рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018  № 29/ VІІ-4 «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». 

Фонд комунального майна 

міської ради 

 

78.  
Рішення Чернігівської міської ради від 29.04.2018 № 30/VІІ-7 «Про затвердження Положення про виключення з 

числа службових жилих приміщень в м. Чернігові». 

Відділ квартирного обліку та приватизації 

житлового фонду міської ради 

79.  
Рішення Чернігівської міської ради від 22.06.2018 № 32/ VІІ-12 «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». 

Фонд комунального майна 

 міської ради 

 

 


