
Загальний перелік регуляторних актів, прийнятих  

Новокаховською міською територіальною громадою  

станом на 01.10.2021 року 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акту, 

дата та номер прийняття 

 

Розробник регуляторного акту 

(назва органу місцевого 

самоврядування) 

Стисле обґрунтування підстав віднесення до 

відповідної категорії  

(відповідає принципам державної регуляторної 

політики, внесення змін, скасування) 

1 2 3 4 

Перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики 

1 

,,Про затвердження Методики розрахунку і 

порядок використання плати за оренду 

комунального майна міста” від 24.04.2003р. 

№323 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

2 

,,Про встановлення Правил утримання собак і 

котів у місті Нова Каховка” від 23.12.2009р. 

№1353 

Відділ комунального господарства 

виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

3 

,,Про встановлення Правил благоустрою 

території міста Нова Каховка” від 09.12.2011р. 

№471 

Відділ комунального господарства 

виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради  

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

4 

,,Про затвердження Правил розміщення та 

експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та 

інформації в місті Нова Каховка” від 

28.12.2011р. №518 

Комунальне підприємство ,,Агенція 

регіонального розвитку” 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

5 
,,Про встановлення фіксованих ставок єдиного 

податку” від 20.06.2012р. №722 

Відділ економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

6 

,,Про затвердження нової редакції Порядку 

надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в 

місті Нова Каховка” від 21.05.2015р. №2028 

Управління містобудування та 

архітектури  

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

7 

,,Про затвердження Положення про порядок 

спорудження (створення) пам’ятників і 

монументів на території міста Нова Каховка” 

від 18.06.2015р. №2091 

Управління містобудування та 

архітектури  

Новокаховської міської ради  

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

8 

,,Про затвердження цін на роботи (послуги) 

Комунальної установи ,,Трудовий архів 

м.Нова Каховка” від 26.06.2018р. №202  

Комунальна установа ,,Трудовий 

архів м.Нова Каховка”  

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

9 
,,Про встановлення батьківської плати 

за навчання в школах естетичного 

Відділ культури і туризму 

Новокаховської міської ради  

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 



виховання міста Нова Каховка” від 

24.07.2018р. №256 

10 

,,Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів і багажу на міських та приміських 

автобусних маршрутах загального 

користування в межах території 

Новокаховської міської ради” від 18.12.2018р. 

№495 

Відділ галузей економіки 

виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

11 

,,Про порядок справляння туристичного 

збору та податкових агентів” від 11.04.2019р. 

№1906 

 

Відділ галузей економіки 

виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

12 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території міста Нова Каховка на 2021 рік” від 

18.06.2020р. №2948 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

13 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території міста Нова 

Каховка на 2021 рік” від 18.06.2020р. №2949 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

14 

,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 рік на території 

міста Нова Каховка (код згідно з КОАТУУ 

6510700000)” від 18.06.2020р. №2950 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

15 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території Дніпрянського старостинського 

округу Новокаховської міської територіальної 

громади на 2021 рік” від 18.06.2020р. №2951 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

16 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території 

Дніпрянського старостинського округу 

Новокаховської міської територіальної 

громади на 2021 рік” від 18.06.2020р. №2952 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

17 
,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 



земельної ділянки на 2021 рік на території 

Дніпрянського старостинського округу 

Новокаховської міської територіальної 

громади (код згідно з КОАТУУ 6510745300)” 

від 18.06.2020р. №2953 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

18 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території Райського старостинського округу 

Новокаховської міської територіальної 

громади на 2021 рік” від 18.06.2020р. №2954 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

19 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території Райського 

старостинського округу Новокаховської 

міської територіальної громади на 2021 рік” 

від 18.06.2020р. №2955 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

20 

,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 рік на території 

Райського старостинського округу 

Новокаховської міської територіальної 

громади (код згідно з КОАТУУ 6510790800)” 

від 18.06.2020р. №2956 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

21 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території Веселівського старостинського 

округу на 2021 рік” від 18.06.2020р. №2957 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

22 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території 

Веселівського старостинського округу на  

2021 рік” від 18.06.2020р. №2958 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

23 

,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 рік на території 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 



Веселівського старостинського округу (код 

згідно з КОАТУУ 6520680400)”                            

від 18.06.2020р. №2959 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

24 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території смт. Козацьке на 2021 рік”                      

від 18.06.2020р. №2960 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

25 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території Козацького 

старостинського округу Новокаховської 

міської територіальної громади на 2021 рік” 

від18.06.2020р. №2962 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

26 

,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 рік на території 

Козацького старостинського округу (код 

згідно з КОАТУУ 6520655400)”                             

від 18.06.2020р. №2961 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

27 

,,Про встановлення переліку та вартості 

платних медичних послуг по профоглядам, що 

надаються комунальним некомерційним 

підприємством ,,Центральна міська лікарня 

міста Нова Каховка” Новокаховської міської 

ради” від 23.02.2021р. №81 

Комунальне некомерційне 

підприємство ,,Центральна міська 

лікарня міста Нова Каховка” 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

28 

,,Про Порядок визначення розміру плати за 

тимчасове користування місцями, що 

перебувають у комунальній власності 

Новокаховської міської територіальної 

громади, для розташування рекламних 

засобів” від 23.03.2021р. №163 

Комунальне підприємство ,,Агенція 

регіонального розвитку” 

Новокаховської міської ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

29 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території Новокаховської ОТГ на 2022 рік” від 

24.06.2021р. №503 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 



30 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території 

Новокаховської ОТГ на 2022 рік” від 

24.06.2021р. №504  

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

31 

,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2022 рік на території 

Новокаховської міської територіальної 

громади” від 24.06.2021р. №505 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності та 

управління комунального майна, 

інфраструктури старостинських 

округів Новокаховської міської 

ради 

Відповідає принципам державної регуляторної 

політики 

Перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення змін до них 

1 

Про внесення змін в рішення міської ради від 

24.04.2003 року №323 „Про затвердження 

Методики розрахунку і порядок використання 

плати за оренду комунального майна міста” 

від 13.03.2007р. №337 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету  

Новокаховської міської ради  

З метою приведення договорів оренди 

комунального майна у відповідність до вимог 

чинного законодавства, керуючись статтею 139 

Статуту територіальної громади міста Нова 

Каховка, внесення змін 

2 

Про внесення змін та доповнень до додатку 2 

Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального майна міста  

від 16.07.2009р. № 1187 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету  

Новокаховської міської ради  

Відповідно до статті 139 Статуту територіальної 

громади міста Нова Каховка, внесення змін 

3 

Про внесення змін та доповнень в рішення 

міської ради від 09.12.2011 року №471 ,,Про 

встановлення Правил благоустрою території 

міста Нова Каховка” від 22.08.2017р. №904  

Відділ комунального господарства 

виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради  

З метою врегулювання питання поводження з 

рідкими відходами та приведення до чинних 

нормативних актів Правил благоустрою 

території міста Нова Каховка 

4 

Про внесення змін до рішення міської ради 

№1756 від 17 січня 2019 року 

,,Про справляння туристичного збору 

на території міста Нова Каховка” від 

07.02.2019 року №1774 

Відділ культури і туризму 

Новокаховської міської ради 

З метою упорядкування надходжень до 

міського бюджету, керуючись законом України 

,,Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів”              

від 23.11.2018 року № 2628-VIII, статтями 10, 

12, 268 Податкового кодексу України  

5 

,,Про внесення змін до рішення міської ради 

від 17 січня 2019 року №1756” від 11.04.2019 

року №1905 

 

Відділ культури і туризму 

Новокаховської міської ради 

З метою упорядкування надходжень до 

міського бюджету, керуючись законом України 

,,Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/125429


України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів”              

від 23.11.2018 року № 2628-VIII, статтями 10, 

12, 268 Податкового кодексу України 

Перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання такими, що 

втратили чинність, або скасування 

1 

,,Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території міста Нова 

Каховка на 2019 рік” від 06.06.2018 р. №1395 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради  

На території Новокаховської ТГ прийнято 

новий регуляторний акт про встановлення 

ставок земельного податку за землі на території 

Новокаховської ТГ у комунальній та приватній 

власності на 2022 рік. Враховано вимоги 

чинного законодавства. Скасований даний акт, 

оскільки не відповідає вимогам актів вищої 

юридичної сили. 

2 

,,Про ставки орендної плати за землю на 

території міста Нова Каховка на 2019 рік”               

від 06.06.2018р. №1396 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради  

На території Новокаховської ТГ прийнято 

новий регуляторний акт про встановлення 

ставок орендної плати за землі комунальної 

власності на 2022 рік. Враховано вимоги 

чинного законодавства як у сфері провадження 

державної політики децентралізації так і 

економічні чинники діяльності громади. 

Скасований даний акт, оскільки не відповідає 

вимогам актів вищої юридичної сили. 

3 

,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2019 рік на території 

міста Нова Каховка (код згідно з КОАТУУ 

6510700000)” від 06.06.2018р. №1397 

Відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого 

комітету Новокаховської міської 

ради  

На території Новокаховської ТГ прийнято 

новий регуляторний акт про встановлення 

ставок нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки на 2022 рік. Враховано 

вимоги чинного законодавства та фактичний 

економічний стан громадян та юридичних осіб. 

Скасований даний акт, оскільки не відповідає 

вимогам актів вищої юридичної сили. 

4 

,,Про внесення змін до Правил благоустрою 

території Дніпрянської селищної ради, 

забезпечення в ньому чистоти та порядку, 

затверджених рішенням Дніпрянської 

селищної ради” від 25.05.2011р. №98 

Дніпрянський старостинський 

округ  

Скасовано даний регуляторний акт, так як він не 

відповідає вимогам актів вищої юридичної сили 
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