
         
Звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики 
органами місцевого самоврядування міста за 2013 рік 

 
Протягом 2013 року діяльність органів місцевого самоврядування була 

зосереджена на виконанні законів України, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері 

господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання 

господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та 

суб’єктами господарювання. 

Керуючись ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» в жовтні 2012 року  

Департаментами та управліннями міської ради, відповідальними за контроль за 

здійсненням державної регуляторної політики були надані пропозиції щодо 

включення в план підготовки проектів регуляторних актів та рішеннями 

Запорізької міської ради від 28.11.2012 № 58 і виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 30.11.2012 № 444 були затверджені плани діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік. 

Протягом 2013 року продовжувалась робота по впорядкуванню 

нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Якщо 

виникала необхідність прийняття регуляторного акта, який не був внесений до 

затверджених планів діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів, 

вносилися відповідні доповнення до планів з подальшим оприлюдненням цих 

доповнень на офіційному порталі Запорізької міської влади. 

У відповідності з затвердженим Планом підготовки проектів регуляторних 

актів на 2013 рік протягом року прийнято 17 документів, а саме:  

 - рішення міської ради від 27.03.2013 № 33 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території м. Запоріжжя»; 

- рішення міської ради від 27.03.2013 № 19 «Про порядок відведення 

місць для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

та сфери послуг»; 

- рішення міської ради від 29.05.2013 № 16 «Про встановлення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна на території міста Запоріжжя»; 

- рішення міської ради від 29.05.2013 № 24 «Про затвердження Порядку 

списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить 

до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя»; 

- 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. Запоріжжя»; 

- рішення міської ради від 27.03.2013 № 43 «Про створення комісії по 

визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»; 

- рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про порядок закріплення 

об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, 
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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»; 

- 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»; 

- рішення міської ради від 26.06.2013 № 30 «Про створення комісії по 

визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів 

- 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»; 

- 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»; 

- рішення міської ради від 28.08.2013 № 9 «Про затвердження Положення 

про порядок переведення житлових приміщень, (квартир, будинків, їх частин) 

до нежитлового фонду»; 

- рішення міської ради  від 29.11.2013 № 9 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.06.11 № 7 «Про затвердження Положення про податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»; 

- рішення міської ради від 29.11.2013 № 25  «Про затвердження 

Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних 

виробів на території м. Запоріжжя»; 

- 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»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2013 № 318 «Про 

порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно»; 

- 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». 

 Підготовка цих регуляторних актів та складання аналізу їх регуляторного 

впливу здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта». 

 Регуляторні акти розроблялися з додержанням принципів державної 

регуляторної політики, а саме: ефективності, доцільності, та врахування 

громадської думки. На протязі року неодноразово проводились засідання 

круглих столів та рішення приймались  з урахуванням пропозицій та зауважень 

суб’єктів господарської діяльності та представників громадськості. 
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Відповідно до затвердженого плану-графіку, протягом 2013 року 

розробниками здійснено 21 базове та 12 повторних відстежень 

результативності регуляторних актів.  

Упродовж 2013 року Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом 

здійснювалось оприлюднення власних проектів регуляторних актів, результатів 

аналізу їх регуляторного впливу на офіційному порталі Запорізької міської 

влади та в газеті "Запорозька Січ". 

У листопаді 2013 року підготовлено план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2014 рік, який затверджено рішенням Запорізької міської 

ради від 29.11.2013 № 29 і оприлюднено на офіційному порталі Запорізької 

міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика». В 

грудні 2013 року внесено доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2014 рік, затверджене рішенням Запорізької міської ради 

від 20.12.2013 № 18 та оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської 

влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика». 

В грудні 2013 року було складено реєстр власних регуляторних актів та 

затверджено план - графік відстежень результативності власних регуляторних 

актів на 2014 рік, які було оприлюднено на офіційному порталі Запорізької 

міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика». 

 В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності в місті Запоріжжі визначає стійку тенденцію до 

впорядкування регуляторних процесів згідно з нормами та вимогами Закону, а 

впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволяє врахувати 

інтереси влади та господарюючих суб’єктів.   
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    Р.О. Таран 

 

 


