
Р Е Є С Т Р  
власних регуляторних актів на 1 січня 2015 року 

 

№ 
з/п Тип документа та видавник Дата прийняття та 

внесення змін Назва документа 

1 2 3 4 
1 Рішення двадцять першої сесії Нетішинської 

міської ради V скликання 
№ 7 

25 вересня  
2007 року 

Про порядок часткового відшкодування на безповоротній основі з 
бюджету міста відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 
малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних 
проектів 

    
2 Рішення сорокової сесії Нетішинської міської 

ради 
№7  

28 квітня  
2009 року 

Про Правила паркування автотранспортних засобів у м.Нетішин 

    
3 Рішення виконавчого комітету міської ради №228 

18 червня 
2009 року 

Про встановлення тарифів щодо оплати робіт, послуг, які надаються КП 
“Бюро технічної інвентаризації” 
 

    
4 Рішення виконавчого комітету міської ради №280 

15 липня  
2009 року 

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування 

    
5 Рішення сорок сьомої сесії Нетішинської 

міської ради V скликання 
№13 

8 грудня 
2009 року 

«Про правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин»  

    
6 Рішення виконавчого комітету міської ради  № 282  

4 серпня  
2010 року 

«Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове 
користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають 
у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин» 

    
7 Рішення виконавчого комітету міської ради № 487 

28 грудня  
2010 року 

«Про визначення підприємства (організації) для здійснення функцій 
робочого органу з організації проведення конкурсів на перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом загального користування» 

    
8 Рішення п’ятої сесії Нетішинської міської 

ради VІ скликання 
№ 5/66  

27 січня  
2011 року 

«Про місцеві податки і збори» 

    
9 Рішення виконавчого комітету міської ради № 118 

16 травня 
2011 року 

«Про тарифи на платні послуги, які надаються комунальним закладом 
«Палац культури міста Нетішина» 

    



10 Рішення восьмої сесії Нетішинської міської 
ради VІ скликання 

№ 8/157 
31 березня  
2011 року 

«Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної 
власності у межах міста Нетішина» 

    
11 Рішення дванадцятої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 12/258 
21 липня 
2011 року 

«Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного 
господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у 
м.Нетішині» 

    
12 Рішення дванадцятої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 12/257 
21 липня  
2011 року 

«Про правила торгівлі на ринках м. Нетішина» 

    
13 Рішення виконавчого комітету міської ради  № 261 

15 вересня  
2011 року 

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» 

    
14 Рішення чотирнадцятої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 14/286 

30 вересня  
2011 року 

«Про внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради 
від 28 квітня 2009 року №7 «Про Правила паркування автотранспортних 
засобів у м.Нетішин» 

    
15 Рішення виконавчого комітету міської ради № 280 

20 жовтня  
2011 року 

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 
відходів» 

    
16 Рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 19/366 
29 грудня  
2011 року 

«Про встановлення ставок єдиного податку» 
 

    
17 Рішення двадцять другої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 22/459 
22 лютого  
2012 року 

«Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради 
V скликання від 31.03.2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за 
земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста 
Нетішин» 

    
18 Рішення двадцять шостої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 26/491 

30 березня  
2012 року  

«Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно 
територіальної громади міста Нетішин та пропозиції її розподілу» 

    
19 Рішення двадцять шостої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 26/492 

30 березня  
2012 року 

«Про затвердження типового договору оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста Нетішин»  

    



20 
 

Рішення двадцять сьомої сесії Нетішинської 
міської ради VІ скликання 

№ 27/531 
27 квітня 2012  року 

«Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради 
V скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної 
плати за земельні ділянки державної комунальної власності у межах 
міста Нетішин» 

    
21 Рішення двадцять дев’ятої (позачергової) 

сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 
№ 29/580 
20 червня  
2012 року 

«Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина» 

    
22 Рішення тридцятої сесії Нетішинської міської 

ради VІ скликання 
№ 30/592 
10 липня  
2012 року 

«Про положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» 
 

    
23 Рішення тридцятої сесії Нетішинської міської 

ради VІ скликання 
№ 30/590 
10 липня  
2012 року 

«Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії Нетішинської 
міської ради VІ скликання від 30.03.2012 року № 26/491 «Про Методику 
розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади 
м.Нетішин» 

    
24 Рішення тридцятої сесії Нетішинської міської 

ради VІ скликання 
№ 30/598 
10 липня  
2012 року 

«Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії Нетішинської 
міської ради VІ скликання від 30.03.2012 року № 26/492 «Про 
затвердження типового договору оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста Нетішина» 

    
25 Рішення тридцятої сесії Нетішинської міської 

ради VІ скликання 
№ 30/591 
10 липня  
2012 року 

«Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської 
ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/366 «Про ставки 
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»  

    
26 Рішення виконавчого комітету міської ради №229 

9 серпня  
2012 року 

«Про встановлення вартості експлуатаційних послуг, які надаються КП 
НМР «Торговий центр» 

    
27 Рішення виконавчого комітету міської ради № 230 

9 серпня  
2012 року 

«Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 18.06.2009 року № 228» 
 

    
28 Рішення тридцять другої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 32/652 

26 вересня  
2012 року 

«Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною 
власністю територіальної громади міста Нетішин» 
(Внесено зміни від 07.08.2013 року № 46/995) 

    
29 

 
Рішення виконавчого комітету міської ради № 7/2013 

16  січня 
Про встановлення тарифів щодо оплати послуг, які надаються КП НМР 
«Нетішинський міський ринок» 



2013 року 
    

30 Рішення тридцять восьмої сесії Нетішинської 
міської ради VІ скликання 

№ 38/846 
27 лютого  
2013 року 

«Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської 
ради» 

    
31 Рішення тридцять восьмої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 38/818 
27 лютого  
2013 року 

«Про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди 
майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади 
міста Нетішина Хмельницької області» 

    
32 Рішення виконавчого комітету міської ради  № 167/2013 

23 травня  
2013 року 

«Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих 
видів ритуальних послуг» 

    
33 Рішення сорок шостої (позачергової) сесії 

Нетішинської міської ради VI скликання 
№ 46/995  
07 серпня  
2013 року 

«Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської 
міської ради VI скликання від 26 вересня 2012 року № 32/652 «Про 
Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю 
територіальної громади м.Нетішина» 

    
34 Рішення сорок сьомої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 47/1016   
25 вересня  
2013 року 

«Про затвердження положення про центр надання адміністративних 
послуг та його регламент» 

    
35 Рішення сорок сьомої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№ 47/1028 
25 вересня  
2013 року 

«Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав 
на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м. Нетішині» 

    
36 Рішення виконавчого комітету міської ради  №325/2013  

26 вересня 
2013 року 

«Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-
комунальні послуги» 

    
37 Рішення виконавчого комітету міської ради  №365/2013  

10 жовтня  
2013 року 

«Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх 
послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання 
адміністративних послуг» 

    
38 Рішення сорок восьмої сесії Нетішинської 

міської ради VІ скликання 
№48/1055 
30 жовтня  
2013 року 

«Про правила благоустрою на території міста Нетішин» 

    
39 Рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Нетішинської міської ради VІ скликання 
№ 58/1332  
23 травня  
2014 року 

«Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території 
м.Нетішин» 



    
40 Рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Нетішинської міської ради VІ скликання 
№ 58/1333 
23 травня  
2014 року 

 

«Про внесення змін до рішення тридцятої сесії Нетішинської 
міської ради VI скликання від 10 липня 2012 року №30/592 «Про 
положення про порядок справляння податку на нерухоме майно 
відмінне від земельної ділянки» 

    
41 Рішення виконавчого комітету міської 

ради 
№ 130/2014 

10 квітня  
2014 року 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 28 грудня 2010 року № 487 «Про визначення підприємства 
(організації) для здійснення функцій робочого органу з організації 
проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом загального користування» 

    
42 Рішення виконавчого комітету міської 

ради  
№ 169/2014 
16 травня  
2014 року 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 15 липня 2009 року № 280» 

    
43 Рішення виконавчого комітету міської 

ради 
№181/2014 
24 червня  
2014 року 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 
липня 2009 року № 280» 

    
44 Рішення шістдесят першої сесії 

Нетішинської міської ради VI скликання 
№ 61/1385 
26 червня  
2014 року 

«Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою 
на території міста Нетішина, або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» 

    
45 Рішення шістдесят другої сесії 

Нетішинської міської ради VI скликання 
№ 62/1431  
15 липня  
2014 року 

«Про затвердження Положення про порядок передачі земельних ділянок 
комунальної власності в оренду на території м.Нетішин» 

    
46 Рішення виконавчого комітету міської ради №335/20014  

від 09 жовтня  
2014 року 

«Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування «вул. Солов’євська – 
Аптека - Автовокзал» 

    
 


