
    
  
 
 

План-графік  
заходів з відстеження результативності регуляторних актів 

Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради 
 на 2016 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 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» 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

24.12.2016 

 

31.12.2016 01.01.2017 

2. Рішення міської ради від 

22.06.2011 № 48 «Про 

затвердження правил торгівлі 

на ринках» 

Управління  
розвитку 

підприємниц
тва та 

дозвільних 
послуг 

міської ради 

 періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

22.06.2016 

 
 

29.06.2016 06.07.2016 

3. Рішення міської ради від 

27.12.2011 № 43 «Про 

затвердження ставок єдиного 

податку» 

Управління  
розвитку 

підприємниц
тва та 

дозвільних 
послуг 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.12.2016 

 

03.01.2017 10.01.2017 



4. Рішення міської ради № 53 від 

27.04.12 «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 

27.04.2016 04.05.2016 11.05.2016 

5. 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 № 28 від 

28.11.2012 «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 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рішення виконкому міської 

ради від  23.03.2012 № 90/15 

«Про затвердження Порядку 

залучення суб’єктів 

господарювання для надання 

ритуальних послуг на 

закритих кладовищах» 

Департамент 
житлово-
комуналь- 

ного 
господарства 
міської ради 

 

періодич-

не 

звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

23.03.2016 30.03.2016 07.04.2016 

7. Рішення міської ради від 

28.11.2012 № 40 «Про 

затвердження Порядку видачі 

дозволу на експлуатацію 

Управління з 
питання 

екологічної 
безпеки 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

28.11.2016 05.12.2016 12.12.2016 



об’єкта поводження з 

небезпечними відходами на 

території  м. Запоріжжя» 
8. Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.07.2012    

№ 258 «Про порядок 

використання бюджетних 

коштів, виділених для 

Покровського ярмарку» 

Управління 
розвитку 

підприємниц
тва та 

дозвільних 
послуг 

міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

27.07.2016 03.08.2016 10.08.2016 

9. Рішення виконкому 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 

містобудуван

ня міської 

ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

10.04.2016 17.04.2016 24.04.2016 

10. 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» 

Департамент 
архітектури 

та 
містобудуван

ня міської 
ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

24.12.2016 

 

31.12.2016 07.01.2017 

11. Рішення міської ради № 79 від 

24.12.12 «Про затвердження 

Положення про порядок плати 

за тимчасове користування 

місцем розміщення рекламних 

засобів, що перебуває в 

комунальній власності 

територіальної громади                    

Департамент 
житлово-

комунально- 
го 

господарства 
міської ради 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

24.12.2016 31.12.2016 07.01.2017 



м. Запоріжжя» 

12. 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 

підприємни- 
цтва та 

дозвільних 
послуг 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

25.03.2016 01.04.2016 08.05.2016 

13. Рішення міської ради № 37 від 

26.06.2012 «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 
 

періодичне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

26.06.2016 03.07.2016 10.07.2016 

14. 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 

базове звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

01.01.2016 08.01.2016 15.01.2016 

15. 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 

базове звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

01.01.2016 08.01.2016 15.01.2016 



16. Рішення міської ради від 

30.06.2015 № 7 «Про 

затвердження нормативної 

грошової оцінки земель міста 

Запоріжжя» 

Управління з 
питань 

земельних 
відносин 

міської ради 

повторне звітні 

матеріали  

Аналіз 

отриманих 

результатів 

30.06.2016 07.07.2016 14.07.2016 

 
 


