
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження керівника  
Слов’янської міської 
військової адміністрації 

                                                                                                                                       від 10.11.2022  №227 
 

План роботи  
з підготовки проєктів регуляторних актів Слов’янської міської військової адміністрації на 2023 рік 

 
 

№ 
з/п 

Вид та назва проєкту регуляторного акта 
(Розпорядження керівника Слов’янської міської 

військової адміністрації) 

Ціль прийняття Строки підготовки Найменування 
структурного підрозділу 

Слов’янської міської 
військової адміністрації 

1 «Про встановлення ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на 
території Слов’янської міської територіальної 
громади»   

Поповнення доходної 
частини бюджету 

1 квартал 2023 рік Фінансове управління  

2 «Про встановлення ставок єдиного податку для 
фізичних осіб-підприємців першої та другої 
груп платників єдиного податку на території 
Слов’янської міської територіальної громади» 

Поповнення доходної 
частини бюджету 

1 квартал 2023 рік Фінансове управління 

3 «Про встановлення ставки туристичного збору 
на території Слов’янської міської територіальної 
громади» 

Встановлення єдиних 
ставок туристичного 

збору громаді 

1 квартал 2023 рік Управління економічного 
та інвестиційного 

розвитку  
4 «Порядок розміщення тимчасових споруд під 

час проведення ярмарок, державних та місцевих, 
святкових, урочистих масових заходів» 

Регулювання розміщення 
тимчасових споруд для 

впровадження 
підприємницької 

діяльності 

Протягом року Управління економічного 
та інвестиційного 

розвитку 

5 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
земельного податку на території Слов’янської 
міської територіальної громади» 

Встановлення єдиних 
ставок податку та пільг на 
території всіх населених 

1 квартал 2023 року Відділ раціонального 
використання земельних 

ресурсів 



пунктів громади 
6 «Про встановлення розмірів орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності на 
території Слов’янської міської територіальної 
громади»  

Встановлення єдиних 
ставок податку та пільг на 
території всіх населених 

пунктів громади 

Протягом року Відділ раціонального 
використання земельних 

ресурсів 

7 «Про визначення на конкурсних засадах 
підприємства (організації) для здійснення 
функцій робочого органу» 

Виконання статті 44 
Закону України «Про 

автомобільний 
транспорт» 

Протягом року  Відділ транспорту та 
зв’язку  

8 «Про затвердження Правил приймання стічних 
вод до системи централізованого 
водовідведення Слов’янської міської 
територіальної громади» 

Запобігання порушення в 
роботі каналізаційних 

мереж і споруд 
каналізації 

Протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства  

9 «Про затвердження Правил благоустрою 
Слов’янської міської територіальної громади» 

Встановлення 
законодавчо 

врегульованих  прав та 
обов’язків учасників 

правовідносин у сфері 
благоустрою території 

населених пунктів    

Протягом року  Управління житлово-
комунального 
господарства 

10 «Про затвердження Положення про порядок 
плати за розміщення зовнішньої реклами на 
території Слов’янської міської територіальної 
громади» 

Встановлення єдиного 
порядку оплати за 

розміщення зовнішньої 
реклами 

Протягом року  Управління 
містобудування та 

архітектури 

11 «Про затвердження Порядку надання орендарю 
згоди орендодавця на здійснення невід’ємних 
поліпшень орендованого майна комунальної 
власності на території Слов’янської міської 
територіальної громади (у новій редакції)  

Встановлення єдиного 
порядку на території всіх 

населених пунктів 
громади  

Протягом року  Управління комунальної 
власності  

12 «Про встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування» 

Виконання статті 10 Закону 
України «Про 

автомобільний транспорт» 

 Протягом року Відділ транспорту та зв’язку 

13 «Про встановлення тарифів на перевезення Виконання статті 10 Закону Протягом року Відділ транспорту та зв’язку 



пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
загального користування» 

України «Про 
автомобільний транспорт» 

14 «Про встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів міським електротранспортом (тролейбус)» 

Закону України “Про 
міський електричний 

транспорт» 

Протягом року Відділ транспорту та зв’язку 

15 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, що проходить у межах території 
Слов’янської міської територіальної громади 
(міський, приміський маршрут)» 

Виконання статті 44 Закону 
України «Про 
автомобільний транспорт». 

 

Протягом року Відділ транспорту та зв’язку 

16 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсного відбору з визначення суб’єктів 
господарювання для впровадження єдиної системи 
управління та супутникового моніторингу 
пасажирського транспорту загального користування 
на території Слов’янської міської територіальної 
громади» 

Виконання пункту 10 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
03.12.2008 №1081 «Про 
затвердження Порядку 
проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті 
загального користування» 
(із змінами) 

Протягом року Відділ транспорту та зв’язку 

 
 
 
 
 
 

 Начальник управління                
 Олена РОСТОВА 


