
                                                                                                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник міського голови 

___________ Василь МОРСЬКИЙ 

____________________ 2021 року 

 

 

 

РЕЄСТР  РЕГУЛЯТОРНИХ  АКТІВ 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету станом на 01.07.2021 року 

 

 

№

п/п 

 

 

Назва регуляторного акта 

 

 

Розробник 

Заходи з відстеження 

результативності  

(термін виконання) 

Метод 

одержання 

результатів 

відстеження базове повторне періодичне 

Рішення  міської ради 

1. Рішення 31 сесії ІV скликання  Білоцерківської міської ради від 

23 грудня 2005 року №405 «Про затвердження Положення «Про 

порядок визначення розміру плати за право тимчасового 

користування місцем розташування рекламного засобу в 

залежності від типу рекламного засобу та району розташування 

з метою використання залучених коштів для організації 

благоустрою території міста» 

 

Управління 

містобудування і 

архітектури 

Білоцерківської міської 

ради 

 

 

І кв. 

 2006 року 

 

 

IV кв.  

2008 року 

IV кв. 

2011 року 

IV кв. 

2014 року 

IV кв. 

2017 року 

IV кв. 

2020 року 

 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  04.03.2006 02.10.2008 20.10.2011 

01.11.2014 

17.11.2017 

14.12.2020 

 

2. Рішення 31 сесії V скликання Білоцерківської міської ради від 

27 березня 2008 №672 «Про порядок і нормативи відрахування 

комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 

до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) за 

результатами фінансово-господарської діяльності» 

 

Управління економіки 

Білоцерківської міської 

ради 

 

І кв. 

2008 року 

 

І кв. 

2009 року 

ІІ кв. 

2012 року 

ІІ кв.   

2015 року 

ІІ кв.  

2018 року 

ІІ кв. 

2021 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 



 Фактично  21.01.2009 24.03.2010 03.04.2012 

25.06.2015 

04.06.2018 

25.06.2021 

 

3. Рішення 34 сесії V скликання Білоцерківської міської ради від 

11 липня 2008 року №800 «Про затвердження Правил 

благоустрою території м. Біла Церква». 

 

КУ БМР «Інспекція з 

благоустрою міста Біла 

Церква» 

 

ІІ кв. 

2008 року 

 

ІІІ кв. 

2009 року 

ІІІ кв. 

2012 року 

ІV кв. 

2015 року 

ІV кв. 

2018 року 

ІV кв. 

2021 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично   17.04.2008 13.08.2009 01.10.2012 

19.11.2015 

28.12.2018 

 

4. Рішення Білоцерківської міської ради від 1 липня 2011 року                  

№ 223-10-VI «Про затвердження Положення про порядок 

організації та проведення ярмаркових заходів у м. Біла Церква» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення та 

громадського 

харчування міської 

ради 

 

ІV кв.  

2011 року 

 

ІV кв. 

2012 року 

ІV кв. 

2015 року 

І кв. 

2019 року 

І кв. 

2022 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  29.11.2011 01.10.2012 09.12.2015 

31.01.2019 

 

5. Рішення Білоцерківської міської ради від 29 вересня 2011 року                  

№ 332-12-VI «Про встановлення Правил торгівлі на ринках м. 

Біла Церква» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення і 

громадського 

харчування міської 

ради 

 

ІV кв. 

2011 року 

 

IV кв. 

2012 року 

IV кв. 

2015 року 

І кв. 

2019 року 

І кв. 

2022 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  19.10.2011 01.10.2012 09.12.2015 

31.01.2019 

 

6. Рішення Білоцерківської міської ради від 29 вересня 2011 року                  

№ 333-12-VI «Про внесення змін до додатку №1 «Плата за 

послуги з оформлення документації, пов’язаної із благоустроєм 

міста» до Правил благоустрою території м. Біла Церква, 

 

КУ БМР «Інспекція з 

благоустрою міста Біла 

Церква» 

 

ІV кв. 

2011 року 

 

IV кв. 

2012 року 

IV кв. 

2015 року 

ІV кв. 

2018 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 



затверджених рішенням  Білоцерківської міської ради від 

11.07.2008року №800 «Про затвердження Правил благоустрою 

території м. Біла Церква» 

ІV кв. 

2021 року 

 

 Фактично  14.11.2011 01.10.2012 19.11.2015 

28.12.2018 

 

7. Рішення Білоцерківської міської ради від 01 березня 2012 року 

№524-21- VI «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Біла Церква»     

Управління 

містобудування і 

архітектури 

Білоцерківської міської 

ради 

 

1 кв. 

2012 року 

 

1 кв. 

2013 року 

1 кв. 

2016 року 

1 кв. 

2019 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  09.02.2012 14.02.2013 31.03.2016 

29.03.2019 

 

8. Рішення Білоцерківської міської ради від 17 травня 2012 року 

 №581-25-VI «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в 

концесію цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківводоканал» 

 

Управління 

комунальної власності 

та концесії 

Білоцерківської міської 

ради 

 

ІV кв. 

2012 року 

 

І кв. 

2014 року 

І кв. 

2017 року 

І кв.  

2020 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  01.10.2012 31.03.2014 29.03.2017 

17.03.2020 

 

9. Рішення Білоцерківської міської ради від 24 січня 2013 року  

 №879-37-VІ «Про внесення змін в рішення міської ради від 23 

грудня 2005 року №405 «Про затвердження Положення «Про 

порядок визначення розміру плати за право тимчасового 

користування місцем розташування рекламного засобу в 

залежності від типу рекламного засобу та району розташування 

з метою використання залучених коштів для організації 

благоустрою території міста» 

 

Управління 

містобудування  та 

архітектури 

Білоцерківської міської 

ради 

 

І кв.  

2013 року 

 

І кв.  

2014 року 

ІІ кв.  

2017 року 

ІІ кв. 

2020 року 

 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 

 

 Фактично  14.02.2013 19.03.2014 14.06.2017 

15.06.2020 

 

10. Рішення Білоцерківської міської ради від 28 березня 2013 року 

№943-40-VI «Про затвердження місць для проведення 

ярмаркових заходів у місті Біла Церква» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення і 

громадського 

харчування міської 

ради 

 

ІІ кв. 

2013 року  

 

ІІ кв.  

2014 року 

ІV кв. 

2017 року 

ІІІ кв. 

2020 року 

 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 



 Фактично  10.04.2013 27.06.2014 13.10.2017 

21.09.2020 

 

11. Рішення Білоцерківської міської ради від 23 травня 2013 року 

№998-42- VІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 01 

липня 2011 року № 223-10-VІ «Про затвердження Положення 

про порядок організації та проведення ярмаркових заходів у м. 

Біла Церква» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення і 

громадського 

харчування міської 

ради 

 

ІІ кв.  

2013 року 

 

ІІ кв.  

2014 року 

ІV кв.  

2017 року 

ІІІ кв. 

2020 року 

 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 

 Фактично  27.06.2013 27.06.2014 13.10.2017 

21.09.2020 

 

12. Рішення Білоцерківської міської ради від 20 червня  2013 року 

№1000-43-VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 

28 березня 2013 року №943-40-VI «Про затвердження місць для 

проведення ярмаркових заходів у місті Біла Церква» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення і 

громадського 

харчування міської 

ради 

 

ІІ кв.  

2013 року 

 

ІІ кв.  

2014 року 

ІV кв.  

2017 року 

ІІІ кв. 

2020 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 

 Фактично  27.06.2013 27.06.2014 13.10.2017 

21.09.2020 

 

13. Рішення Білоцерківської міської ради від 20 березня  2014 року 

№1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру 

орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції» 

Управління 

регулювання 

земельних відносин 

Білоцерківської міської 

ради 

 

І кв. 

2014 року 

 

І кв. 

2015 року 

І кв. 

2018 року 

ІІІ кв. 

2021 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  03.03.2014  27.03.2015 21.03.2018  

14. Рішення Білоцерківської міської ради від 19 червня 2014 року 

№1239-60-VI «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів в 

місті Біла Церква» 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Білоцерківської міської 

ради 

 

 

ІІІ кв. 

2014 року 

 

 

ІV кв. 

2015 року 

 

І кв. 

2019 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  18.08.2014 18.12.2015 13.02.2019  

15. Рішення Білоцерківської міської ради від 26 травня 2015 року 

№1449-75-VI «Про затвердження Тимчасового положення про 

порядок сервітутного (обмеженого) використання земель 

комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква в 

Управління 

регулювання 

земельних відносин 

Білоцерківської міської 

 

ІV кв.  

2015 року 

 

ІV кв.  

2016 року 

ІV кв.  

2019 року  

ІV кв.  

2022 року  

 

Аналіз 

статистичних 

даних 



новій редакції» ради  

 Фактично  09.12.2015 09.12.2016 18.12.2019  

16. Рішення Білоцерківської міської ради від 07.09.2017 року 

№1120-35-VII «Про затвердження Порядку здійснення 

самоврядного контролю за використанням та охороною земель 

територіальної громади м. Біла Церква» 

Управління 

самоврядного 

контролю 

Білоцерківської міської 

ради 

 

ІІІ кв. 

 2017 року 

 

ІV кв. 

 2018 року 

 

ІІІ кв. 

 2021 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично 

 

 29.09.2017 03.10.2018   

17. Рішення Білоцерківської міської ради від 28.09.2017 року 

№1445-37-VII «Про затвердження Правил додержання тиші на 

території та у громадських місцях м. Білої Церкви» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення і 

громадського 

харчування міської 

ради 

 

 ІV кв. 

 2017 року 

 

І кв. 

 2019 року 

 

ІV кв. 

 2022 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  26.12.2017 29.03.2019   

18. Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018 року 

№3003-60-VII «Про встановлення заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території міста  Біла Церква» 

Відділ з питань 

торгово-побутового 

обслуговування 

населення і 

громадського 

харчування міської 

ради 

І кв. 

2019 року 

ІІІ кв. 

2020 року 

І кв. 

 2023 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  27.02.2019 21.09.2020   

19. Рішення Білоцерківської міської ради від 28.02.2019 року 

№3452-67-VII «Про затвердження Положення про фінансово-

кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Біла Церква» 

Управління економіки 

Білоцерківської міської 

ради 

 

 ІІ кв. 

 2019 року 

 

ІІ кв. 

 2020 року 

 

ІІ кв. 

 2023 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  26.06.2019 16.06.2020   

20. Рішення Білоцерківської міської ради від 31.10.2019 року 

№4465-81-VII «Про затвердження Правил приймання стічних 

вод до системи централізованого водовідведення м. Біла 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

 

ІV кв. 

 2019 року 

 

ІV кв. 

 2020 року 

 

ІV кв. 

 2023 року 

 

Аналіз 

статистичних 



Церква» Білоцерківської міської 

ради,  

ТОВ «Білоцерківвода» 

даних 

 Фактично  18.12.2019 24.12.2020   

21. Рішення Білоцерківської міської ради від 15.07.2020 року 

№5570-99-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів в 

м. Біла Церква на 2021 рік»  

Управління економіки 

Білоцерківської міської 

ради 

 

 ІІІ кв. 

 2021 року 

 

ІV кв. 

 2021 року 

 

- 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично      

Рішення виконавчого комітету міської ради 

  

Назва регуляторного акта 

 

Розробник 
 

Базове 

 

Повторне 

 

Періодичне 

Метод 

одержання 

результатів 

відстеження 

1. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 14.06.2011 р. №264 «Про тарифи на роботи (послуги), що 

виконуються архівним відділом Білоцерківської міської ради 

та трудовим архівом Білоцерківської міської ради» 

 

Архівний відділ 

Білоцерківської міської 

ради 

 

ІІ кв. 

 2011 року 

 

ІІ кв.  

2012 року 

ІІ кв. 

2015 року 

ІІІ кв.  

2018 року 

ІІІ кв.  

2021 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  16.06.2011 11.06.2012 03.06.2015 

23.08.2018 

 

2. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 14.10.2014 року №378 «Про внесення змін до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних 

мереж м. Біла Церква, затверджених рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2014 року 

№29» 

 

ТОВ «Білоцерківвода» 

 

ІV кв.  

2014 року 

 

ІV кв.  

2015 року 

 

І кв.  

2019 року 

 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  06.10.2014 09.12.2015 15.03.2019  

3. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 11.08.2015 року №269 «Про тарифи на роботи (послуги), 

що виконуються трудовим архівом Білоцерківської міської 

ради» 

Трудовий архів 

Білоцерківської міської 

ради» 

 

ІІ кв. 

 2015 року 

 

ІІ кв. 

 2016 року 

 

ІІ кв. 

 2019 року 

 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  03.06.2015 30.06.2016 14.06.2019  

4. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Відділ транспорту    Аналіз 



від 11.10.2016 року №438 «Про затвердження умов конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування м. Білої Церкви» 

 та зв’язку 

Білоцерківської міської 

ради 

ІІІ кв. 

 2017 року 

ІV кв. 

 2018 року 

ІV кв. 

 2021 року 

статистичних 

даних 

 Фактично  29.09.2017 03.10.2018   

5. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 25.09.2018 року №506 «Про затвердження вартості послуг 

по приватизації державних квартир (будинків)» 

КП БМР «Служба 

приватизації державного 

житлового фонду» 

ІV кв.  

2018 року 

ІV кв.  

2019 року 

ІV кв.  

2022 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  11.12.2018 09.12.2019   

6. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 15.01.2019 року №11 «Про тариф на проїзд у міському 

електричному транспорті» 

КП БМР «Тролейбусне 

управління» 

ІІ кв. 

 2019 року 

ІV кв. 

 2020 року 

ІV кв. 

 2023 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  19.06.2019 28.12.2020   

7. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  

від 07 квітня 2020 року № 178 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» 

КНП БМР  

«Дитяча стоматологічна 

поліклініка» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

8. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  

від 07 квітня 2020 року №179 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» 

КНП БМР  

«Білоцерківська міська 

лікарня №1» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

9. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  

від 07 квітня 2020 року №180 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №2» 

КНП БМР  

«Білоцерківська міська 

лікарня №2» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

10. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 07 квітня 2020 року №181 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» 

КНП БМР  

«Білоцерківська міська 

лікарня №3» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 



 Фактично  21.12.2019    

11. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 07 квітня 2020 року №182 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4»  

КНП БМР 

«Білоцерківська міська 

лікарня №4» 

 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

12. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 07 квітня 2020 року №183 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» 

КНП БМР  

«Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№1» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

13. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 07 квітня 2020 року №184 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

КНП БМР  

«Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№2» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

14. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 07 квітня 2020 року №185 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» 

КНП БМР  

«Білоцерківське міське 

патологоанатомічне 

бюро» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

15. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 07 квітня 2020 року №186 «Про встановлення тарифів на 

платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» 

КНП БМР  

«Білоцерківський 

пологовий будинок» 

ІV кв. 

 2019 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

І кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  21.12.2019    

16. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 23 червня 2020 року №336 «Про внесення змін у рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  

від 09 червня 2020 №279 «Про встановлення тарифів на платні 

Комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради «Льодовий 

стадіон» 

ІІ кв. 

 2020 року 

ІІІ кв. 

 2021 року 

ІІ кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 



послуги, що надаються комунальним закладом 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

 Фактично  24.06.2020    

17.  Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 22.12.2020 року №756 «Про тарифи на ритуальні послуги» 

КП БМР «Спецкомбінат 

з надання ритуальних 

послуг» 

ІV кв. 

 2020 року 

ІV кв. 

 2021 року 

ІV кв. 

 2024 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  18.12.2020    

18. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 23.03.2021 року №196 «Про тариф на послуги з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування» 

Відділ транспорту 

 та зв’язку  

Білоцерківської міської 

ради 

 

І кв. 

 2021 року 

 

І кв. 

 2022 року 

 

І кв. 

 2025 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично  15.03.2021    

19. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 25.05.2021 року №320 «Про встановлення  тарифів на 

платні послуги,  що  надаються в комунальному підприємстві 

Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій» 

КП БМР Будинок 

урочистих подій 

ІІ кв. 

 2021 року 

ІІ кв. 

 2022 року 

ІІ кв. 

 2025 року 

Аналіз 

статистичних 

даних 

 Фактично   25.05.2021    

 


