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Зміни та доповнення до плану діяльності з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2019 рік 
 
 

№ 
з/п 

Перелік питань 
щодо підготовки 

проектів 
рішень міської ради 

Мета прийняття 
рішень міської ради 

Виконавчий 
орган міської 

ради, 
відповідальний за 
розробку проекту 

Строк 
підготовки 

проекту 

9 Рішення Запорізької 
міської ради «Про 
визначення 
юридичної особи 
публічного права 
зберігачем 
інвентаризаційних 
справ об’єктів 
нерухомого майна 
на території 
м. Запоріжжя» 
 

Упорядкування 
проведення технічної 
інвентаризації 
об’єктів нерухомого 
майна на території 
м. Запоріжжя 

Департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

Протягом 
2019 року 

10 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 

Протягом 
2019 року 

11 Рішення Запорізької 
міської ради «Про 
внесення змін та 
доповнень до 
рішення Запорізької 
міської ради від 
05.10.2011 №83 
«Про програму 
приватизації 
об’єктів 
комунальної 
власності 
м. Запоріжжя» 

Приведення 
регуляторного акта у 
відповідність з 
чинним 
законодавством 
України з питань 
приватизації, 
удосконалення 
процесу приватизації 
комунального майна 
м. Запоріжжя 

Департамент 
комунальної 
власності та 
приватизації 
Запорізької 
міської ради 

ІІІ – IV 
квартал 
2019 року 

12 Рішення Запорізької 
міської ради «Про 
заборону продажу 
алкогольних напоїв 
на території міста 
Запоріжжя» 

Посилення 
профілактичного 
впливу і протидії 
проявам пияцтва на 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на 
відстані не менше 50 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та 
розвитку 
підприємництва 
Запорізької 

Протягом 
2019 року 
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метрів від території 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
та дитячих 
спортивних шкіл у 
місті Запоріжжі, та 
алкоголізму серед 
населення 
м. Запоріжжя, 
досягнення 
справедливого 
балансу між 
загальними 
інтересами 
суспільства, які 
полягають у створенні 
безпечних умов для 
навчання та фізичного 
розвитку дітей, 
захисту їх під час 
перебування у 
навчальному закладі, 
а також в «День 
знань» 01 вересня від 
негативних наслідків 
споживання 
алкогольних та 
слабоалкогольних 
напоїв, у тому числі 
небезпеки від 
взаємодії з особами, 
що знаходяться у 
нетверезому стані на 
території навчального 
закладу, та вимогами 
захисту економічних 
інтересів окремої 
особи, зокрема, 
гарантованого 
частиною першою 
статті 42 Конституції 
України права на 
підприємницьку 
діяльність, яка не 
заборонена законом. 

міської ради 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                               Р.О. Пидорич 


