
 

 

 

 

 

 
План-графік 

заходів з відстеження результативності регуляторних актів 
Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради 

на 2019 рік 
 

№ 
Назва регуляторного акта,  

№ 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 

оприлюдне-
ння звіту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рішення виконавчого комітету 
міської ради від 26.01.2006 №23 
«Про затвердження розміру витрат 
на утримання будинків на 
прибудинкових територіях для 
орендарів та власників нежитлових 
приміщень» 
 

Департамент з 
управління 
житлово-

комунальним 
господарством 
міської ради 

періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

08.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 
 

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 

08.05.2019 20.06.2019 
 

21.06.2019 
 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 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 

08.08.2019 16.08.2019 
 

19.08.2019 

4 Рішення міської ради від 05.10.2011 
№81 «Про затвердження Положення 
про порядок проведення конкурсів 
на право оренди об’єктів 
комунальної власності 
територіальної громади 
м. Запоріжжя» 
 

Департамент 
комунальної 
власності та 
приватизації 
міської ради 

періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

08.08.2019 20.09.2019 
 

23.09.2019 

5 Рішення міської ради від 
27.12.2011№43 «Про затвердження 
ставок єдиного податку» 
 
(зі змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 24.12.2012 №72, від 
23.04.2014 № 36, від 21.12.2016 №59) 
 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

02.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 
 

6 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 

02.01.2019 30.01.2019 
 

31.01.2019 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 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»  
 
(зі змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 28.11.2012 №28) 

Департамент 
комунальної 
власності та 
приватизації 
міської ради 

періодичне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

12.08.2019 22.09.2019 
 

23.09.2019 

8 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 

07.02.2019 21.03.2019 
 

22.03.2019 

9 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 

08.11.2019 20.12.2019 23.12.2019 

10 Рішення виконавчого комітету 
міської ради від 24.03.2017 №149 
«Про встановлення граничних 
розмірів тарифів на послуги, які 
надаються комунальним 
підприємством «Запоріжринок» 
 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

повторне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

08.02.2019 21.03.2019 22.03.2019 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Рішення виконавчого комітету 
міської ради від 17.11.2017 №718 
«Про затвердження текстових 
матеріалів Комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності» 
 

Департамент 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

повторне Звітні 
матеріали 

Аналіз 
отриманих 
результатів 

04.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 

 
 


