
    
Реєстр власних регуляторних актів 

Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови  
станом на 01.04.2015 року 

 

№ 
Назва регуляторного акта, 

№ та дата прийняття 
Виконавчий орган міської ради – 

розробник регуляторного акта 

1 Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2005 №494 «Про створення Центру з 
видачі документів дозвільного характеру» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
2 Рішення міської ради від 28.01.2005 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого 

автотранспорту в м. Запоріжжі» 
 
Рішення міської ради від 19.11.2008 № 34 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 28.01.2005 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту 
в м. Запоріжжі» 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

3 Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2006 № 23 «Про затвердження розміру 
витрат на утримання будинків на прибудинкових територіях для орендарів та власників 
нежитлових приміщень» 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
4 Розпорядження міського голови від 09.02.2006 № 147р «Про використання нежитлових 

приміщень в багатоповерхових нежитлових будинках, розташованих на території 
м. Запоріжжя» 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

5 Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2009 № 528 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2005 № 494 «Про створення центру з 
видачі документів дозвільного характеру» 

Відділ по роботі з документами 
дозвільного характеру  

міської ради 
 Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.08.2010 № 383 «Про затвердження 

Концепції «Про створення генеральної схеми єдиної телекомунікаційної мережі в м. 
Запоріжжі» 

Управління з питань 
транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради 
 

 Рішення виконавчого комітету міської ради  від 31.08.2010 № 384 «Про затвердження 
Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами 
господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги 
на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя»  
 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2011 № 170 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету міської ради від 31.08.2010 №384 «Про затвердження 
Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами 
господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги 
на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя» 

Управління з питань 
транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради 

6 Рішення міської ради від 19.05.2010 №90 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок 
(крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та 
комунальної власності під об’єктами нерухомості, які підлягають продажу» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради  

міської ради 



7 Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.05.2010 № 230 «Про умови музичного 
супроводження на літніх майданчиках» 
 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2011 № 176 «Про внесення змін до 
рішення міськвиконкому від 31.05.2010 №230 «Про умови музичного супроводження на літніх 
майданчиках» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 

8 Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.11.2010 № 556 «Про Порядок подання та 
розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) побутових 
комунальних (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та 
водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних 
послуг України транспортування та інших послуг для встановлення тарифів на ці послуги в 
межах, визначених законодавством» 

Департамент економічного 
розвитку міської ради 

9 Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.05.2010 № 228 «Про встановлення розміру 
торгового місця для сплати ринкового збору та послуг ринку на ринках КП «Запоріжринок» 
 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 09.06.2010 № 255 «Про внесення змін до 
Рішення міськвиконкому від 31.05.2010 № 228 «Про встановлення розміру торгового місця для 
сплати ринкового збору та послуг ринку на ринках КП «Запоріжринок» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
 

10 Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.06.2010 № 307/1 «Про вжиття заходів щодо 
недопущення самовільного будівництва в м. Запоріжжі» 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

11 Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2010 № 331 «Про встановлення 
граничних розмірів тарифів на послуги, які надаються комунальним підприємством 
«Запоріжринок» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
12 Рішення міської ради від 26.01.2011 № 14 «Про затвердження Положення про збір за місця для 

паркування транспортних засобів»  
Управління з питань 

транспортного забезпечення та 
зв’язку міської ради 

 Рішення міської ради від 26.01.2011 № 13 «Про затвердження Положення про збір за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності та розмірів ставок» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
13 Рішення міської ради від 26.01.2011 № 11 «Про затвердження Положення про туристичний 

збір» 
 
Рішення міської ради від 27.12.2011 № 37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
26.01.2011 №11 «Про затвердження Положення про туристичний збір» 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту міської ради 

14 Рішення міської ради від 18.05.2011 № 34 «Про встановлення розміру авансового внеску при 
продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 

15 Рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. 
Запоріжжі» 
 
Рішення міської ради від 24.12.2012 № 80 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 26.06.2013 № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у місті Запоріжжі» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 



16 Рішення міської ради від 22.06.2011 № 48 «Про затвердження правил торгівлі на ринках» Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
17 Рішення міської ради від 22.06.2011 № 49 «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя 

об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та 
іншого призначення» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
 Рішення міської ради від 22.06.2011 № 7 «Про затвердження Положення про податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 
 
Рішення міської ради від 29.11.2013 № 9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.06.11 № 7 «Про затвердження Положення про податок  на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки» 
 
Рішення міської ради від 10.12.2014 № 18 «Про внесення змін до Положення про податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням міської ради від 
29.11.2013 № 9 

Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської ради 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 Рішення міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про Правила благоустрою території міста 

Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 27.03.2013 № 13 «Про внесення доповнень до Правил благоустрою 
території м. Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 
«Про Правила благоустрою території м. Запоріжжя» 

Інспекція з благоустрою 
міської ради 

19 Рішення міської ради від 27.07.2011 № 13 «Про затвердження Положення про паркування 
транспортних засобів ум. Запоріжжя» 

Управління з питань 
транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради 
20 Рішення міської ради від 27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за 

земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі» 
 
Рішення міської ради від 26.06.2012 № 37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного 
функціонального призначення в м. Запоріжжя» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 

 
 

21 Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.08.2011 № 342 «Про затвердження 
Положення про порядок визначення витрат на поліпшення орендованого майна та умов їх 
компенсації» 
 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2013 № 380/4 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету  Запорізької міської ради від 01.08.2011 № 342 «Про 
затвердження Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення 
орендованого майна та умов їх компенсації 

Департамент комунальної 
власності та приватизації  

міської ради 

22 Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.11.2011 № 505/4 «Про оформлення нового 
будівництва, реконструкції, перепланування та оформлення права власності на садибні, дачні 
та садові будинки (домоволодіння) всіх форм власності на території м. Запоріжжя» 
 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 



23 Рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної 
власності м. Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 24.12.12 № 33 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. 
Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 10.06.2015 № 29 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 05.10.2011 № 83 від «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. 
Запоріжжя» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації 

 міської ради 

24 Рішення міської ради від 05.10.2011 № 81 «Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади                    
м. Запоріжжя» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації  

міської ради 
25 Рішення міської ради від 27.12.2011 № 43 «Про затвердження ставок єдиного податку» 

 
Рішення міської ради від 24.12.2012 № 72 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
27.12.2011 № 43 «Про затвердження ставок єдиного податку» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 

26 Рішення міської ради від 27.12.2011 № 35 «Про затвердження Правил утримання собак, котів і 
хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі» 

Департамент житлово- 
комунального господарства 

міської ради 
27 Рішення міської ради від 27.07.2011 № 12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних 

рекламних конструкцій в м. Запоріжжі» 
 
Рішення міської ради від 05.11.2014 № 28 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської 
ради від 27.07.2011 № 12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних 
конструкцій в м. Запоріжжі» 

Департамент житлово- 
комунального господарства 

міської ради 

28 Рішення міської ради від 27.04.12 № 53 «Про затвердження Порядку укладання договорів 
сервітутів та зразку договору сервітуту у м. Запоріжжі» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 

29 Рішення міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок 
передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 28.11.2012 № 28 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської 
ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 
об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації  

міської ради 

30 Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2012 № 90/15 «Про затвердження 
Порядку залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих 
кладовищах» 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
 

31 Рішення міської ради від 28.11.2012 № 40 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на 
експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Запоріжжя» 

Управління з питання 
екологічної безпеки міської ради 

32 Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2012 № 258 «Про порядок використання 
бюджетних коштів, виділених для Покровського ярмарку» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 



33 Рішення виконавчого комітету міської ради від 10.04.2012 № 99 «Про затвердження порядку 
оформлення перепланувань (в тому числі раніше виконаних) в житлових приміщеннях 
(квартирах) багатоповерхових житлових будинків та гуртожитків» 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

34 Рішення міської ради від 24.12.2012 № 77 «Про порядок залучення, розрахунку розміру і 
використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської 
ради від 24.12.2012 № 77 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів 
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя»  

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

35 Рішення міської ради від 24.12.12 № 79 «Про затвердження Положення про порядок плати за 
тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній 
власності територіальної громади м. Запоріжжя» 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
36 Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.13 № 45 «Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку,зберігання і 
реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами» 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
37 Рішення міської ради від 27.03.2013 № 19 «Про порядок відведення місць для розміщення 

засобів пересувної дрібно- роздрібної торговельної мережі та послуг» 
Управління розвитку 

підприємництва та дозвільних 
послуг міської ради 

38 Рішення міської ради від 27.03.2013 № 33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя» 
 
Рішення міської ради від 10.09.2014 № 42 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської 
ради від 27.03.2013 № 33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
проведення підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя» 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

39 Рішення міської ради від 27.03.2013 № 43 «Про створення комісії по визначенню та 
відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин» 
 
Рішення Запорізької міської ради від 26.03.2014 № 13 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 27.03.13 № 43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у 
сфері земельних відносин» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 

40 Рішення міської ради від 23.07.2013 № 306/1 «Про порядок плати за комунальні послуги» Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
41 Рішення міської ради від 29.05.2013 № 16 «Про встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території міста 
Запоріжжя» 

Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської ради 

42 Рішення міської ради від 29.05.2013 № 24 «Порядок списання безнадійної заборгованості  з 
орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 
Запоріжжя» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації  

міської ради 
43 Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.06.2013 № 249 «Про порядок розміщення на 

території м. Запоріжжя пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, 
державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 



44 Рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про порядок закріплення об’єктів благоустрою за 
підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власників 
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності, власників засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі для утримання в належному стані, укладання договорів про закріплення 
та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в м. Запоріжжі » 
 
Рішення міської ради від 25.03.2015 № 75 «Про внесення змін до рішення 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 призначення для 
здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібно роздрібної 
торговельної мережі для утримання в належному стані, укладання договорів про закріплення 
та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в м. Запоріжжі» 

Інспекція з благоустрою  
міської ради 

45 Рішення міської ради від 26.06.2013 № 30 «Про створення комісії по визначенню та 
відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів» 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 

 Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2013 № 318 «Про порядок видачі 
дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації 

 міської ради 
 

46 Рішення міської ради від 28.08.2013 №39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
27.07.2011 №12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в 
м. Запоріжжі» 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
47 Рішення міської ради від 28.08.2013 №40 «Про деякі питання розміщення наземних рекламних 

конструкцій на місцях, що перебувають в комунальній власності територіальної громади 
Запоріжжя» 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
48 Рішення міської ради від 29.11.2013 №25 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території м. Запоріжжя» 
Управління з питань 

попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради 
49 Рішення міської ради від 20.12.13 № 19 «Про безпечну експлуатацію об’єктів дрібнороздрібної 

торговельної мережі» 
Управління розвитку 

підприємництва та дозвільних 
послуг міської ради 

50 Рішення міської ради від 28.08.2013 № 9 «Про затвердження Положення про порядок 
переведення житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації  

міської ради 
51 Рішення міської ради від 23.04.2014 № 54 «Про затвердження єдиного порядку укладання 

договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають 
телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя» 

Управління з питань 
транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради 
52 Рішення міської ради від 05.11.2014 № 37 «Про затвердження Регламенту міської ради по 

розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у 
м. Запоріжжі» 
 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 



53 Рішення міської ради від 26.03.2014 № 17 «Про впорядкування процесу надання житлово-
комунальних послуг» 
 

Департамент житлово-
комунального господарства 

міської ради 
54 Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2013№ 372 «Про заборону продажу пива 

(крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час 
проведення футбольних матчів» 
 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.08.2014 № 303 "Про внесення доповнень до 
рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2013 № 372 «Про заборону продажу пива 
(крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час 
проведення футбольних матчів» 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 
 

55 Рішення міської ради від 25.03.2015 №82 «Про розміщення та облаштування сезонних 
відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території м. 
Запоріжжя» 
 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 

56 Рішення міської ради від 30.06.2015 № 5 «Про внесення змін до Положення про податок на 
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого 
рішенням міської ради від 28.01.2015 № 5» 

Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської ради 

57 Рішення міської ради від 25.03.2015 № 75 «Про внесення змін до рішення 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 призначення для 
здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібно роздрібної 
торговельної мережі для утримання в належному стані, укладання договорів про закріплення 
та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в   м. Запоріжжі» 

Інспекція з благоустрою  
міської ради 

58 Рішення міської ради від 25.03.2015 № 82 «Про розміщення та облаштування сезонних 
відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території м. 
Запоріжжя» 
 

Управління розвитку 
підприємництва та дозвільних 

послуг міської ради 

59 Рішення міської ради від 10.06.2015 № 29 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. 
Запоріжжя» 

Департамент комунальної 
власності та приватизації  

міської ради 
60 Рішення міської ради від 30.06.2015 № 5 «Про внесення змін до Положення про податок на 

майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого 
рішенням міської ради від 28.01.2015 № 5» 

Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської ради 

61 Рішення міської ради від 30.06.2015 № 6 «Про встановлення податку на майно (в частині плати 
за землю) 

Управління з питань земельних 
відносин міської ради 

 


