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План-графік  
заходів з відстеження результативності регуляторних актів 

Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради 
 на 2014 рік 

 

 

№ 
Назва регуляторного акту, 

№, дата прийняття 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний 

за проведення 

відстеження 

Вид 

відстежень 

(базове, 

повторне, 

періодичне) 

Вид даних, 

які 

використо-

вуватимуться 

для 

відстеження 

Методи 

отримання 

даних 

Строк виконання 

виконання 

заходів 

підготовка 

звіту 

оприлюднення 

звіту 

1. Рішення міськвиконкому міської 

ради від 31.08.2010 №383 «Про 

затвердження Концепції «Про 

створення генеральної схеми єдиної 

телекомунікаційної мережі в                   

м. Запоріжжі» 

Управління  з 

питань 

транспортно-го 

забезпечення та 

зв’язку 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

31.08.2014 07.09.2014 14.09.2014 

2. 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»    

Управління  з 

питань 

транспортно-го 

забезпечення та 

зв’язку 

 періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

31.08.2014 07.09.2014 14.09.2014 

3. 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 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

19.05.2014 26.05.2014 02.06.2014 



4. Рішення міськвиконкому від 

31.05.2010 №230 «Про умови 

музичного супроводження на літніх 

майданчиках» 

Управління 

розвитку 

підприєм-

ництва та  

дозвільних 

послуг міської 

ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

31.05.2014 07.06.2014 14.06.2014 

5. 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» 

Департамент  

економічного 

розвитку 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

25.11.2014 02.12.2014 08.12.2014 

6. Рішення міськвиконкому міської 

ради від 30.06.2010 №307/1 «Про 

вжиття заходів щодо недопущення 

самовільного будівництва в м. 

Запоріжжі»  

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

30.06.2014  02.07.2014 10.07.2014 

7. Рішення міської ради від 27.12.2011 

№ 43 «Про затвердження ставок 

єдиного податку»; 

 

Управління 

розвитку 

підприємництва 

та дозвільних 

послуг міської 

ради 

періоди-не звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

21.01.2014 

виконано 

28.02.2014 05.03.2014 

8. Рішення міської ради № 13 від 

27.03.2013 «Про внесення доповнень 

до Правил благоустрою території м. 

Запоріжжя, затверджених рішенням 

Запорізької міської ради «Про 

Правила благоустрою території м. 

Інспекція з 

благоустрою 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.03. 2014 05.04.2014 12.04.2014 



Запоріжжя» 

9. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.03.2014 03.04.2014 11.04.2014 

10. Рішення міської ради № 33 від 

27.03.2013 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності на 

території м. Запоріжжя» 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.03.2014 02.04.2014 08.04.2014 

11. Рішення міської ради від 27.03.2013 

№ 43 «Про створення комісії по 

визначенню та відшкодуванню 

збитків у сфері земельних відносин» 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин  

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.03.2014 02.04.2014 09.04.2014 

12. Рішення міської ради від 29.05.13 № 

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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

29.05.2014 05.06.2014 12.06.2014 

13. Рішення міської ради від 29.05.13 № 

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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

29.05.2014 03.06.2014 10.03.2014 

14. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

25.06.2014 03.07.2014 10.07.2014 



15. 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 » 

Інспекція з 

благоустрою 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.06.2014 03.07.2014 10.07.2014 

16. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.06.2014 03.07.2014 10.07.2014 

17. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.06.2014 02.07.2014 09.09.2014 

18. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

31.07.2014 07.08.2014 14.08.2014 

19. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

28.08.2014 05.09.2014 12.09.2014 



20. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

28.08.2014 05.09.2014 12.09.2014 

21. Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.08.13 № 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 

житлово-

комунального 

господарства 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

30.08.2013 07.09.2014 14.09.2014 

22. 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 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

28.08.2014 05.09.2014 12.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


