План-графік заходів з відстеження
результативності регуляторних актів
Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради
та міського голови на 2011 рік
Назва регуляторного
акту, №, дата
прийняття

Структурний
підрозділ
відповідальний
за проведення
відстеження

Вид
відстеження
(базове,
повторне,
періодичне)

1

Рішення міської ради
від 30.11.2007 №24
"Про затвердження
правил забудови
м. Запоріжжя"

Головне
управління
архітектури та
містобудування

2

Рішення міської ради
від 13.06.2007 № 10
«Про Правила
благоустрою,
забезпечення чистоти,
порядку і дотримання
тиші в м. Запоріжжі»
Рішення міської ради
від 28.04.2007 № 31
«Про затвердження і
введення в дію річних
ставок орендної плати
за використання
нерухомого майна
комунальної власності
м Запоріжжя»
Рішення міської ради
від 28.03.2007 № 9
«Про доповнення до
Положення про
комунальний податок»

№

3

4

Вид даних, які
використовуватиму
ться для
відстеження

Методи
отримання даних

періодичне

Звітні матеріали

Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

Управління
комунального
господарства
міської ради

періодичне

Правила
благоустрою,
забезпечення
чистоти, порядку і
дотримання тиші у
м. Запоріжжі

Складання
протоколів на
осіб, винних у
порушенні
Правил

Управління
комунальної
власності міської
ради

періодичне

База даних щодо
суб’єктів
господарювання,
які є орендарями
об’єктів права
комунальної
власності

Фінансове
управління
міської ради

періодичне

Кількість платників
податку та фактичні
надходження до
бюджету

Строк виконання
виконання
заходів

07.12.2011

14.12.2011

надання звіту
до представництва Держпідприємництва України в
Запорізькій
області
15.12.2011

13.06.2011

20.06.2011

27.06.2011

28.06.2011

Акт комісії з
визначення витрат
орендаря на
поліпшення
орендованого
майна та умов їх
компенсації

28.04.2011

06.05.2011

13.05.2011

14.05.2011

Підготовка запиту
до податкових
інспекцій, дані
казначейства
(Ф.412), аналіз
отриманої

28.04.2011

06.05.2011

13.05.2011

14.05.2011

30.11.2011

підготовка
звіту

оприлюднення звіту

інформації

Наказ управління за
справами приватизації
від 11.05.2007 № 311
«Про затвердження
Положення про
конкурсну комісію з
продажу об’єктів
приватизації»
Рішення міської ради
від 27.12.2006 № 17
«Про ринковий збір»

Управління у
справах
приватизації
міської ради

періодичне

Якість звітів

Аналіз

11.05.2011

18.05.2011

26.05.2011

27.05.2011

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

періодичне

Кількість платників
ринкового збору

27.12.2011

05.01.2012

12.01.2012

13.01.2012

7

Рішення міської ради
від 24.06.2009 № 41
«Про порядок видачі
дозволів на розміщення
на території об’єктів
благоустрою будівель і
споруд соціально культурного,
побутового,
торговельного та
іншого призначення у
м. Запоріжжі»

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

24.06.2011

01.07.2011

08.07.2011

09.07.2011

8

Рішення міської ради
від 24.06.2009 № 43
«Про внесення змін та
доповнень до рішення
міської ради від
23.12.2005 № 5 «Про
затвердження правил
торгівлі на ринках»

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

Кількість виданих
дозволів на
розміщення на
території об’єктів
благоустрою
будівель і споруд
соціально культурного,
побутового,
торговельного та
іншого призначення
у м. Запоріжжі
Кількість
проведених
засідань комісій,
кількість прийнятих
рішень, стан їх
виконання

по даним ринків
щодо місячного
фактичного
перерахування
сум ринкового
збору до бюджету
міста
Аналіз отриманих
результатів

24.06.2011

01.07.2011

08.07.2011

09.07.2011

5

6

Організація та
проведення
засідань комісій

9

Рішення міської ради
від 24.06.2009 № 42
«Про внесення змін та
доповнень до рішення
міської ради від
27.12.2006 №17 «Про
ринковий збір»

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

Кількість платників
ринкового збору

10

Рішення
міськвиконкому
міської ради від
31.08.2010 №383 «Про
затвердження
Концепції «Про
створення генеральної
схеми єдиної
телекомунікаційної
мережі в
м. Запоріжжі»
Рішення
міськвиконкому
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 міської ради
від 06.10.2010 №65
«Про внесення змін до
Програми приватизації
об’єктів комунальної
власності
м. Запоріжжя»

КП
«Муніципальна
телевізійна
мережа»

повторне

Звітні матеріали

КП
«Муніципальна
телевізійна
мережа»

повторне

Управління у
справах
приватизації
міської ради

повторне

11

12

по даним ринків
щодо місячного
фактичного
перерахування
сум ринкового
збору до бюджету
міста
Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

24.06.2011

01.07.2010

08.07.2011

09.07.2011

31.08.2011

07.09.2011

14.09.2011

15.09.2011

Звітні матеріали

Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

31.08.2011

07.09.2011

14.09.2011

15.09.2011

Якість звітів

06.10.2011

13.10.2011

20.10.2011

27.10.2011

28.10.2011

13

14

15

16

Рішення
міськвиконкому
міської ради від
22.04.2010 №163 «Про
Положення про
Порядок здійснення
контролю за
виконанням
власниками
приватизованих
об’єктів комунальної
власності умов
договорів купівліпродажу»
Рішення
міськвиконкому від
02.03.2010 №89 «Про
стан розміщення
зовнішньої реклами в
м. Запоріжжі та заходи
щодо запобігання її
невпорядкованого
розташування»
Рішення
міськвиконкому від
23.12.2010 №651/3
2Про внесення змін до
рішення
міськвиконкому від
02.03.2010 №89 «Про
стан розміщення
зовнішньої реклами в
м. Запоріжжі та заходи
щодо запобігання її
невпорядкованого
розташування»
Рішення
міськвиконкому
міської ради від
31.05.2010 №250 «Про
затвердження Порядку
розміщення,
експлуатації та
демонтажу рекламних
засобів у м. Запоріжжі»

Управління у
справах
приватизації
міської ради

повторне

Якість звітів

22.04.2011

29.04.2011

06.05.2011

13.05.2011

14.05.2011

КП
«Муніципальна
телевізійна
мережа»

повторне

Звітні матеріали

Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

02.03.2011

09.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

КП
«Муніципальна
телевізійна
мережа»

повторне

Звітні матеріали

Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

23.12.2011

30.12.2011

06.01.2011

07.01.2011

КП
«Муніципальна
телевізійна
мережа»

повторне

Звітні матеріали

Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

31.05.2011

07.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

17

18

19

20

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»
Рішення міської ради
від 23.06.2010 №19
«Про Положення про
державного
адміністратора його
взаємодії з місцевими
дозвільними органами
та суб’єктами
господарювання на
територіальними
органам спеціально
уповноваженого органу
з питань дозвільної
системи у сфері
господарської
діяльності»
Рішення
міськвиконкому від
02.03.2010 №94 «Про
внесення доповнень до
рішення
міськвиконкому від
22.04.2008 №157 «Про
упорядкування
лоткової торгівлі»
Рішення
міськвиконкому від
28.10.2010 №515 «Про
внесення доповнень до
рішення
міськвиконкому від
22.04.2008 №157 «Про

Запорізьке
міське
управління
земельних
ресурсів

повторне

Звітні матеріали

Аналіз
результатів
діяльності
підприємств

19.05.2011

26.05.2011

02.06.2011

03.06.2011

Відділ по роботі
з документами
дозвільного
характеру
міської ради

повторне

статистичні дані

опитування
суб’єктів
господарювання

23.06.2011

30.06.2011

07.07.2011

08.07.2011

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

Кількість створених
упорядкованих
місць лоткової
торгівлі

Аналіз отриманих
результатів

02.03.2011

09.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

Кількість створених
упорядкованих
місць лоткової
торгівлі

Аналіз отриманих
результатів

28.10.2011

04.11.2011

11.11.2011

12.11.2011

упорядкування
лоткової торгівлі»

21

22

23

Рішення міської ради
від 19.05.2010 №73
«Про внесення змін та
доповнень до рішення
міської ради від
24.06.2009 №41 «Про
порядок видачі
дозволів на розміщення
на території об’єктів
благоустрою будівель і
споруд соціально культурного,
побутового,
торговельного та
іншого призначення у
м. Запоріжжі»
Рішення
міськвиконкому від
31.05.2010 №230 «Про
умови музичного
супроводження на
літніх майданчиках»

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

Кількість виданих
дозволів на
розміщення на
території об’єктів
благоустрою
будівель і споруд
соціально культурного,
побутового,
торговельного та
іншого призначення
у м. Запоріжжі

Аналіз отриманих
результатів

19.05.2011

26.05.2011

02.06.2011

03.06.2011

Управління
розвитку
підприємництва,
торгівлі та
послуг міської
ради

повторне

Аналіз отриманих
результатів

31.05.2011

07.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

Рішення
міськвиконкому від
25.11.2010 №555 «Про
встановлення тарифів
Державному
підприємству
«міжнародний
аеропорт Запоріжжя»
на виробництво,
транспортування,
постачання теплової

Головне
економічне
управління
міської ради

повторне

Кількість виданих
дозволів на
розміщення на
території об’єктів
благоустрою
будівель і споруд
соціально культурного,
побутового,
торговельного та
іншого призначення
у м. Запоріжжі
Обсяг наданих
матеріалів

Аналіз фактичних
витрат часу

25.11.2011

02.12.2011

09.12.2011

10.12.2011

енергії, послуги
водопостачання та
водовідведення»

24

Рішення
міськвиконкому 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»

Головне
економічне
управління
міської ради

повторне

Обсяг наданих
матеріалів

Аналіз фактичних
витрат часу

25.11.2011

02.12.2011

09.12.2011

10.12.2011

