
Додаток №2 
до рішення міської ради  

                                                                                           29.08.2018 №30 

  

 
План діяльності з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2018 рік (нова редакція) 
 
 

№ 
п/п 

Перелік питань 
щодо підготовки 
проектів рішень 

Запорізької міської 
ради 

Мета прийняття 
рішень Запорізької 

міської ради 

Виконавчий 
орган 

Запорізької 
міської ради, 

відповідальний 
за розробку 

проекту 

Строк 
підготовки 

проекту 

2. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
затвердження 
Порядку 
розміщення та 
облаштування 
сезонних 
відкритих 
майданчиків для 
харчування біля 
стаціонарних 
закладів 
ресторанного 
господарства на 
території 
м. Запоріжжя» 

Врегулювання 
правовідносин між 
виконавчим 
органом 
Запорізької міської 
ради та суб’єктами 
господарювання, 
що виникають у 
процесі 
розміщення 
сезонних 
майданчиків для 
надання послуг з 
харчування біля 
стаціонарних 
закладів 
ресторанного 
господарства на 
території 
м. Запоріжжя  

Департамент 
архітектури та 

містобудування 
Запорізької 
міської ради 

Протягом 
2018 року 

3. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
затвердження 
Порядку 
присвоєння 
поштових адрес 
об’єктам 
нерухомості в 
м. Запоріжжі» 

Врегулювання 
питання 
присвоєння та 
зміни поштових 
(будівельних) 
адрес об’єктам 
нерухомого майна 

Департамент 
архітектури та 

містобудування 
Запорізької 
міської ради 

Протягом 
2018 року 

5. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
внесення змін до 
рішення 
Запорізької міської 
ради від 
25.08.2016 №52 
«Про 
затвердження 
Положень, що 
регулюють 

Розгляд 
пропозицій 
районних 
адміністрацій 
міської ради, 
суб’єктів 
господарювання 
щодо внесення 
доповнень та змін 
до  
рішення 
Запорізької міської 

Департамент 
архітектури та 

містобудування 
Запорізької 
міської ради 

Протягом 
2018 року 



2 

 

 

 

правовідносини 
функціонування 
тимчасових 
споруд для 
провадження 
підприємницької 
діяльності та 
об’єктів 
дрібнороздрібної 
торговельної 
мережі на 
території 
м. Запоріжжя» 

ради від 25.08.2016 
№52 

6. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
затвердження 
Порядку 
залучення, 
розрахунку 
розміру і 
використання 
коштів пайової 
участі у розвитку 
інженерно-
транспортної та 
соціальної 
інфраструктури 
м. Запоріжжя» 

Приведення 
рішення до вимог 
чинного 
законодавства у 
відповідності до 
пропозицій та 
зауважень, наданих 
Державною 
регуляторною 
службою України 
лист від 24.06.2016 
№ 3876/0/20-16. 
Акумулювання 
низки прийнятих 
рішень Запорізької 
міської ради 
(24.12.2012 №77, 
10.09.2014 №40, 
30.06.2016 №56), 
що регулюють 
правовідносини у 
сфері залучення 
пайової участі в 
єдиний документ 

Департамент 
архітектури та 

містобудування 
Запорізької 
міської ради 

Протягом 
2018 року 

7. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
обмеження 
функціонування 
пунктів прийому 
вторинної 
сировини у 
вечірній та нічний 
часи доби на 
території 
м. Запоріжжя» 

Впорядкування у 
м. Запоріжжя 
функціонування 
пунктів вторинної 
сировини, 
покращення якості 
життя в місті, 
захисту прав 
мешканців на 
відпочинок, 
зменшення 
кількості крадіжок 
та усунення 
порушень 
громадського 
порядку 

Постійна комісія 
Запорізької 

міської ради з 
питань 

комунальної 
власності, 
ресурсів, 

приватизації, 
архітектурних та 

земельних 
відносин 

Протягом 
2018 року 

8. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про  
затвердження 
зразку договору 

Приведення 
рішення у 
відповідність до 
змін в чинному 
земельному 

Управління з 
питань 

земельних 
відносин 

Запорізької 

II квартал 
2018 року 
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оренди землі у 
м. Запоріжжі» 

законодавстві міської ради 

9. Рішення міської 
ради «Про 
затвердження 
правил торгівлі на 
ринках» 

Приведення 
діючих Правил у 
відповідність до 
чинного 
законодавства 
України  

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та 
розвитку 

підприємництва 
Запорізької 
міської ради  

Протягом 
2018 року 

10. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про  
затвердження 
Правил утримання 
домашніх та інших 
тварин фізичними 
та юридичними 
особами в 
м. Запоріжжі» 

Врегулювання 
відносин у сфері 
поводження з 
домашніми та 
іншими тваринами, 
забезпечення 
відповідного 
санітарного, 
екологічного та 
епізоотичного 
стану на території 
м. Запоріжжя 

Інспекція з 
благоустрою 
Запорізької 
міської ради 

IIІ квартал 
2018 року 

11. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
внесення змін до 
рішення міської 
ради від 
24.12.2012 №79 
«Про 
затвердження 
Положення про 
порядок плати за 
тимчасове 
користування 
місцем 
розміщення 
рекламних засобів, 
що перебуває в 
комунальній 
власності 
територіальної 
громади 
м. Запоріжжя» (зі 
змінами, 
внесеними 
рішенням міської 
ради від 
22.11.2017 №28) 

Врегулювання 
відносин, що 
виникають між 
виконавчими 
органами міської 
ради, фізичними та 
юридичними 
особами в зв’язку з 
тимчасовим 
користуванням 
місцями 
розміщення 
рекламних засобів 
на території 
м. Запоріжжя 

Департамент 
комунальної 
власності та 
приватизації 
Запорізької 
міської ради 

ІІ півріччя 
2018 року 

12. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
заборону продажу 
пива (крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв, вин 

Впорядкування у 
м. Запоріжжі 
роздрібної торгівлі 
алкогольними, 
слабоалкогольними 
напоями, пивом 
(крім 
безалкогольного) у 
відповідності до 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та 
розвитку 

підприємництва 
Запорізької 
міської ради 

 

ІІ півріччя 
2018 року 
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столових 
суб’єктами 
господарювання 
(крім закладів 
ресторанного 
господарства) на 
території 
м. Запоріжжя у 
нічний час доби» 
 
 

вимог чинного 
законодавства, 
усунення 
порушень 
громадського 
порядку та 
зменшення 
кількості злочинів, 
скоєних у стані 
алкогольного 
сп’яніння, 
зменшення рівня 
алкоголізму, 
враховуючи 
численні скарги 
мешканців 
м. Запоріжжя 

13. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
внесення змін до 
рішення 
Запорізької міської 
ради від 
22.06.2011 №41 
«Про правила 
благоустрою 
території міста 
Запоріжжя (зі 
змінами)» 

Приведення 
рішення у 
відповідність до 
вимог чинного 
законодавства 

Постійна комісія 
Запорізької 

міської ради з 
питань 

депутатської 
діяльності, 
регламенту, 
законності, 

правопорядку та 
запобігання 

корупції, 
Інспекція з 

благоустрою 
Запорізької 
міської ради 

ІІ півріччя 
2018 року 

14. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
внесення змін до 
рішення 
Запорізької міської 
ради від 
26.06.2013 №20 
«Про Порядок 
закріплення 
об’єктів 
благоустрою за 
підприємствами, 
установами, 
організаціями, 
суб’єктами 
підприємницької 
діяльності, 
власниками 
тимчасових 
споруд 
торговельного, 
побутового, 
соціально-
культурного чи 
іншого 

Приведення у 
відповідність до 
вимог чинного 
законодавства  

Інспекція з 
благоустрою 
Запорізької 
міської ради 

ІІ півріччя 
2018 року 
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призначення для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності, 
власниками 
засобів пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної 
мережі для 
утримання в 
належному стані, 
укладення 
договорів про 
закріплення та 
утримання 
об’єктів 
благоустрою в 
належному стані в 
місті Запоріжжя» 

15. Рішення 
Запорізької міської 
ради «Про 
скасування 
рішення міської 
ради від 
26.03.2014 №17 
«Про 
впорядкування 
процесу надання 
житлово-
комунальних 
послуг» 

Потребує 
скасування в 
зв’язку зі змінами в 
діючому 
законодавстві 
України 

Департамент з 
управління 
житлово-

комунальним 
господарством 

Запорізької 
міської ради 

ІІ півріччя 
2018 року 

 

 

Секретар міської ради                                                               Р.О. Пидорич  


