
Додаток 

до рішення міської ради 

від 09грудня 2022 року  

№ 1153 
 

План 

 діяльності Чортківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Вид 

проекту 
Назва проекту Мета прийняття 

Строк 

підготовки 

проектів 

Відповідальний за 

підготовку проекту 

регуляторного акту 

 

1 
рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

«Положення про порядок 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Чортківської міської  

територіальної громади 

Удосконалення чинного порядку 

розміщення зовнішньої  реклами, 

перегляд плати за право тимчасового 

користування місцями (для розміщення 

рекламних засобів), що перебувають у 

комунальній власності 

І-ІІІ 

квартал 

2023 року 

Відділу 

архітектури та 

містобудівного 

кадастру 

Чортківської 

міської ради 
2 рішення 

міської 

ради 

Про затвердження « 

Положення про порядок 

утримання , ремонту, 

реконструкції, реставрації, 

теплової ізоляції фасадів 

будинків та споруд на 

території Чортківської 

міської територіальної 

громади  

Удосконалення нормативно-правового 

акта з метою врегулювання 

правовідносин у зазначеній сфері 

І-ІІІ 

квартал 

2023 року 

Відділу 

архітектури та 

містобудівного 

кадастру 

Чортківської 

міської ради 

3 

 
рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

«Положення порядку 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

Удосконалення нормативно-правового 

актаз метою врегулювання 

правовідносин у зазначеній сфері  

І-ІІІ 

квартал 

2023 року 

Відділу 

архітектури та 

містобудівного 

кадастру 



підприємницької діяльності 

Чортківської міської 

територіальної громади». 

Чортківської 

міської ради 

4 рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

«Положення про порядок 

розміщення вивісок на 

території Чортківської 

міської територіальної 

громади». 

Удосконалення нормативно-правового 

акта з метою врегулювання 

правовідносин у зазначеній сфері 

І-ІІІ 

квартал 

2023 року 

Відділу 

архітектури та 

містобудівного 

кадастру 

Чортківської 

міської ради 

5 рішення 

міської 

ради 

Про затвердження Правил 

благоустрою на території 

Чортківської  міської  

територіальної громади 

 

Створення умов захисту і відновлення 

середовища, сприятливого для 

життєдіяльності як людини, так і 

суб’єктів господарювання, захисту 

довкілля, покращення санітарного стану, 

належне утримання та раціональне 

використання території населених 

пунктів, охорону об’єктів благоустрою, 

виконання вимог Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» 

І-ІІІ 

квартал 

2023 року 

Відділ 

муніципальної 

інспекції та 

контролю за 

паркуванням, 

юридичний відділ 

Чортківської 

міської ради  

6 рішення 

міської 

ради 

Про затвердження 

«Положення про тимчасове   

користування окремими 

елементами благоустрою 

комунальної власності  при 

розміщенні тимчасових 

споруд для здійснення 

підприємницької 

діяльності на території  

Чортківської міської 

Створення дієвого та прозорого 

механізму щодо оформлення права на 

користування окремими елементами 

благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд з метою 

провадження підприємницької діяльності 

на території Чортківської міської 

територіальної громади 

 

 

І-ІІІ 

квартал 

2023 року 

Відділу 

архітектури та 

містобудівного 

кадастру, відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майнаЧортківської 

міської ради  



територіальної громади» 

 

 

 

 

 

7 рішення 

міської 

ради 

Про встановлення ставок 

єдиного податку для  

фізичних осіб підприємців 

на території  Чортківської 

міської територіальної 

громади   

Забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  до бюджету, 

відповідно до статей 12, 291-293 

Податкового кодексу України із 

внесеними змінами та керуючись статтею 

26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“ 

2023 рік Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майнаЧортківської 

міської ради  

8 рішення 

міської 

ради 

Про встановлення податку 

на нерухоме майно,  

відмінне від земельної 

ділянки на території 

Чортківської міської  

територіальної громади  

З метою забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень, 

відповідно до статей 10, 12, 266 

Податкового кодексу України, пунктом 

24 частини першої статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

 

2023 рік Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майнаЧортківської 

міської ради  

9 рішення 

міської 

ради 

Про встановлення збору за 

місця для паркування  

транспортних засобів на 

території Чортківської 

міської  територіальної 

громади  

З метою забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень 

2023рік Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майнаЧортківської 

міської ради  

10 рішення 

міської 

ради 

Про встановлення 

туристичного 

збору на території 

Чортківської міської 

територіальної громади  

З метою забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень, 

відповідно до статей 140, 143, 144 

Конституції України, керуючися статтею 

268 Податкового кодексу України, 

2023рік Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майнаЧортківської 



пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада  

 

 

міської ради  

11 рішення 

міської 

ради 

Про затвердження ставок 

орендної плати за земельні 

ділянки на території 

Чортківської міської 

територіальної громади 

Забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  до бюджету, 

відповідно до статей 12, 288 Податкового 

кодексу України із внесеними змінами та 

керуючись статтею 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“ 

2023рік Відділ земельних 

ресурсів 

Чортківської 

міської ради    

12 рішення 

міської 

ради 

«Про оподаткування 

платою за землю на 

території 

Чортківської  міської ради   

Забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  до бюджету, 

відповідно до статей 12, 269 Податкового 

кодексу України із внесеними змінами та 

керуючись статтею 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“ 

2023рік Відділ земельних 

ресурсів 

Чортківської 

міської ради    

 

 

 Секретар міської ради                                                                                                                                                                       Ярослав ДЗИНДРА 


