
 

  
 
 

План-графік 
заходів з відстеження результативності регуляторних актів 

Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради 
на 2022 рік 

 
 

№ 
Назва регуляторного акта, 
номер та дата прийняття 

Виконавчий орган 
міської ради, 

відповідальний  
за проведення 
відстеження 

Вид 
відстежень  

(базове, 
повторне, 

періодичне) 

Вид даних,  
які 

використо-
вуватимуться 

для 
відстеження 

Методи 
отримання 

даних 

Строк виконання заходів 
з відстеження результативності 

регуляторного акта 

виконання 
заходів 

підготовка 
звіту 

оприлюд-
нення звіту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рішення міської ради від 05.10.2011 
№83 «Про Програму приватизації 
об’єктів комунальної власності 
м. Запоріжжя» 
(зі змінами та доповненнями, внесеними 
рішеннями міської ради від  24.12.2012 
№33 та від 10.06.2015 №29) 

Департамент 
комунальної 

власності  
та приватизації  

міської ради 

Періодичне  Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

19.11.2021 30.12.2022 04.01.2022 

2 Рішення міської ради від 22.06.2011 
№48 «Про затвердження правил 
торгівлі на ринках» 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

03.12.2021 11.01.2022 14.01.2022 

3 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» 
(зі змінами, внесеними рішенням 
виконавчого комітету міської ради 
від  15.08.2016 №447 та від 23.08.2019 
№376) 
 
 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

28.12.2021 07.02.2022 10.02.2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 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» 

Інспекція  
з благоустрою  
міської ради 

Періодичне Звітні  
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

04.02.2022 15.03.2022 18.03.2022 

5 Рішення виконавчого комітету міської 
ради від 30.08.2013 №372 «Про 
заборону продажу алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових, пива у скляній тарі під час 
проведення футбольних матчів» 
(зі змінами, внесеними рішенням 
виконавчого комітету міської ради 
від 28.08.2014 №303 та від 23.08.2019 
№375) 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Періодичне Звітні  
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

21.02.2022 04.04.2022 07.04.2022 

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

Департамент 
інфраструктури 
та благоустрою  

міської ради 

Періодичне Звітні  
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

04.03.2022 14.04.2022 18.04.2022 

7 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» 
(зі змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 27.04.2016 №23) 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

15.04.2022 24.05.2022 27.05.2022 

8 Рішення міської ради від 27.07.2011 
№12 «Про затвердження схем місць 
розміщення наземних рекламних 
конструкцій в м. Запоріжжі» 
(зі змінами та доповненнями, 
внесеними рішеннями міської ради 
від  24.04.2013 №18, від 28.08.2013 
№39 та від 05.11.2014 №28) 
 
 

Департамент 
комунальної 

власності  
та приватизації  

міської ради 

Періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

15.06.2022 26.07.2022 
 

29.07.2022 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Рішення міської ради від 10.09.2021 
№45 «Про обмеження продажу 
алкогольних напоїв на території міста 
Запоріжжя» 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Базове Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

27.07.2022 06.09.2022 09.09.2022 

10 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)  

Департамент 
комунальної 

власності  
та приватизації  

міської ради 

Періодичне Звітні  
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

05.10.2022 
 

14.11.2022 17.11.2022 

11 Рішення міської ради від 27.04.2012 
№53 «Про затвердження Порядку 
укладання договорів сервітутів 
та    зразку договору сервітуту 
у  м.  Запоріжжі» 

Управління  
з питань  

земельних 
відносин  

міської ради 

Періодичне Звітні  
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

07.11.2022 14.12.2022 19.12.2022 

12 Рішення міської ради від 30.06.2015 
№7 «Про затвердження нормативної 
грошової оцінки земель міста 
Запоріжжя» 

Управління 
з питань  

земельних 
відносин 

міської ради 

Періодичне Звітні  
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

07.11.2022 14.12.2022 19.12.2022 

 


