
 
 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VІІІ СКЛИКАННЯ 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  ДЕРГАЧІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

ФІНАНСІВ, БЮДЖЕТУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

від 29 червня 2021 року                                                                     м. Дергачі 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

відповідальної комісії - постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та 
підприємництва щодо проєкту рішення Дергачівської міської ради «Про 

затвердження Правил  благоустрою населених пунктів на  території 
Дергачівської міської ради» 

    
Відповідальна комісія – постійна комісія Дергачівської міської ради VІІІ 

скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та 
підприємництва  відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проєкт 
рішення «Про затвердження Положення про правила благоустрою 

Дергачівської міської ради. 

Відповідно до ст.. 26, 30, 40, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 10 ч.1 ЗУ від 06.09.2005р. № 2807-VI «Про 

благоустрій населених пунктів», ст. 34 Закону № 2807, правила розроблені 
відповідно до типових правил благоустрою території населеного пункту, 

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
комунально господарства України від 27.11.2017 року № 310, ЗУ «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», «Про відходи», та згідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 липня 2020 № 807 «Про утворення та ліквідацію 

районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 

725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Харківської області» до складу територій Харківського 

району увійшла Дергачівська міська рада (територіальна громада), до якої, в 
свою чергу, окрім Дергачівської міської ради увійшли Слатинська, Прудянська, 
Козачолопанська селищні ради та Безруківська, Русько-Лозівська, Токарівська, 
Проходівська сільська ради. Отже, виникла необхідність у розробленні  
Положення про оренду комунального майна Дергачівської міської ради, яке 
перейшло. 

       Це Положення розроблено з метою дотримання та виконування чіткого 

механізму правил благоустрою на території Дергачівської міської ради.  



Проєкт рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Дергачівської 
міської ради: http://dergachi-mr.gov.ua.  

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту направлено 

для розміщення 08.06.2021 р. у газеті «Вісті Дергачівщини».  

Проєкт рішення буде направлено до Харківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України та Державної 
регуляторної служби України для погодження. 

Розробником підготовлено та оприлюднено разом з проєктом рішення 
аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання вимог Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 року № 308 (зі змінами та доповненнями). 

 
 

 

 

Голова комісії                                                                          Костянтин ЛИЗЛОВ 

 

Секретар комісії                                                                      Тетяна ДУДАРЄВА 


