
     
   
                                                                                                                    План-графік заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів 

Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради 

 на 2012 рік 

 

 

№ 
Назва регуляторного акту, №, дата 

прийняття 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний 

за проведення 

відстеження 

Вид 

відстеження 

(базове, 

повторне, 

періодичне) 

Вид даних, 

які 

використовув

атимуться для 

відстеження 

Методи 

отримання 

даних 

Строк виконання 

виконання 

заходів 

підготовка 

звіту 

оприлюд-

нення звіту 

надання 

звіту до 

представ-

ництва 

Держ-

підприєм-

ництва 

України в 

Запорізькій 

області 

1 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 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

19.11.2012 26.11.2012 02.12.2012 03.12.2012 

2 

 
Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.04.2011 №170 

«Про внесення змін до рішення 

міськвиконкому 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 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

21.04.2012 28.04.2012 05.05.2012 06.05.2012 

3 

 
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 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.01.12 02.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 



4 Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 31.01.2011 №39 

«Про встановлення тарифів на 

виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії та на 

послуги з централізованого опалення 

і підігріву питної води для 

населення, затвердження загальних 

вказівок до тарифів на виробництво, 

транспортування, постачання 

теплової енергії, на послуги з 

централізованого опалення і 

підігріву питної води для населення»  

Департамент  

економічного 

розвитку міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

31.01.2012 06.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 

5 Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.05.2011 №246 

«Про внесення змін до рішення 

міськвиконкому від 28.12.2006 

№478/1 «Про  затвердження переліку 

послуг, які не входять до складу 

тарифу на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових 

територій  і можуть надаватися 

населенню та юридичним особам 

комунальними підприємствами 

житлового господарства за окрему 

плату» 

Департамент 

житлового 

господарства та 

розподілу 

житлової площі 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.05.2012 02.06.2012 09.06.2012 10.06.2012 

6 Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.12.2005 №487/3 

«Про єдиний порядок встановлення 

та експлуатації кіосків і зупинкових 

комплексів» 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.12.2012 29.12.2012 05.01.2013 06.01.2013 

7 

 
Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.08.2011 №384 

«Про внесення змін та доповнень до 

рішення міськвиконкому від 

31.05.2010 №250 «Про затвердження 

Порядку розміщення, експлуатації та 

демонтажу рекламних засобів у                

м. Запоріжжі» 

Управління 

комунального 

господарства і 

дорожнього 

будівництва 

міської ради 

 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

25.08.2012 02.09.2012 09.09.2012 10.09.2012 

8 Рішення міської ради від 24.12.2008 

№56 «Про оформлення земельних 

ділянок  для розташування 

тимчасових металевих споруд 

(кіосків, павільйонів, гаражів, 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин міської 

ради 

періодичне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

24.12.2012 31.12.2012 07.01.2013 08.01.2013 



зупинковий комплексів) та літніх 

майданчиків в м. Запоріжжі» 

9 Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.12.2005 №494 

«Про створення Центру з видачі 

документів дозвільного характеру» 

Управління 

розвитку 

підприємницт-ва 

та дозвільних 

послуг міської 

ради 

періодичне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.12.2012 29.12.2012 05.01.2013 06.01.2013 

10 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 

підприємницт-ва 

та дозвільних 

послуг міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

21.04.2012 28.04.2012 05.05.2012 06.05.2012 

11 Рішення міської ради від 26.01.2011 

№13 «Про затвердження Положення 

про збір за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності та 

розмірів ставок» 

Управління 

розвитку 

підприємницт-ва 

та дозвільних 

послуг міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.01.2012 02.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 

12 Рішення міської ради від 26.01.2011 

№11 «Про затвердження Положення 

про туристичний збір»  

Управління з 

питань фізичної 

культури, 

спорту та 

туризму міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.01.2012 02.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 

13 

 
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 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

18.05.2012 25.05.2012 02.06.2012 03.06.2012 

14 

 
Рішення міської ради від 18.05.2011 

№35 «Про затвердження зразку 

договору оренди землі у м. 

Запоріжжі» 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

18.05.2012 25.05.2012 02.06.2012 03.06.2012 

15 Рішення міської ради від 22.06.2011 

№48 «Про затвердження правил 

торгівлі на ринках» 

Управління 

розвитку 

підприємницт-ва 

та дозвільних 

послуг міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.06.2012 29.06.2012 06.07.2012 07.07.2012 



16 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 

підприємницт-ва 

та дозвільних 

послуг міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.06.2012 29.06.2012 06.07.2012 07.07.2012 

17 

 
Рішення міської ради від 22.06.2011 

№7 «Про затвердження Положення 

про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

повторне 

буде 

виконано 

після 01.01.13 

звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.06.2012 29.06.2012 06.07.2012 07.07.2012 

18 

 
Рішення міської ради від 22.06.2011 

№41 «Про Правила благоустрою 

території міста Запоріжжя» 

Інспекція з 

благоустрою 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.06.2012 29.06.2012 06.07.2012 07.07.2012 

19 

 
Рішення міської ради від 27.07.2011 

№13 «Про затвердження Положення 

про паркування транспортних 

засобів у м. Запоріжжя» 

Управління  з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.07.2012 04.08.2012 11.08.2012 12.08.2012 

20 

 
Рішення міської ради від 27.07.2011 

№16 «Про затвердження розмірів 

орендної плати за земельні ділянки 

певного функціонального 

призначення у     м. Запоріжжі» 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин міської 

ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.07.2012 04.08.2012 11.08.2012 12.08.2012 

21 

 
Рішення міської ради від 27.07.2011 

№12 «Про затвердження схем місць 

розміщення наземних рекламних 

конструкцій в м. Запоріжжі» 

Управління 

комунального 

господарства і 

дорожнього 

будівництва 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.07.2012 04.08.2012 11.08.2012 12.08.2012 

22 

о 
Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.07.2011 №329 

«Про затвердження тарифів на 

послуги з вивезення побутових 

відходів, які надає ТОВ «Ремондіс-

Запоріжжя» для інших споживачів у 

м. Запоріжжя» 

Департамент 

житлового 

господарства та 

розподілу 

житлової площі 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.07.2012 04.08.2012 11.08.2012 12.08.2012 

23 Рішення міської ради від 05.10.2011 

№81 «Про затвердження Положення 

про порядок проведення конкурсів 

на право оренди об’єктів 

комунальної власності 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

05.10.2012 12.10.2012 19.10.2012 20.10.2012 



територіальної громади м. 

Запоріжжя» 

24 Рішення міської ради № 83 від 

05.10.2011 «Про Програму 

приватизації об’єктів комунальної 

власності м. Запоріжжя» 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

05.10.2012 12.10.2012 19.10.2012 20.10.2012 

25 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» 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

01.08.2012 08.08.2012 15.08.2012 16.08.2012 

26 Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.04.2011 №201 

«Про введення нових норм надання 

послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Запоріжжі» 

Департамент 

житлового 

господарства та 

розподілу 

житлової площі 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали 

Аналіз 

отриманих 

результатів 

29.04.2012 06.05.2012 13.05.2012 14.05.2012 

 

 

 


