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ГРАФІК 

здійснення заходів з відстеження результативності  

дії регуляторних  актів  на 2019 рік 
№ 

з/

п 

Дата прийняття, номер та назва  

регуляторного акта, стосовно якого 

проводиться відстеження результативності 

дії   

Виконавчі органи  

міської ради 

(розробники 

регуляторних актів) 

Тип та термін 

здійснення заходів з 

відстеження 

результативності 

дії регуляторного 

акта   

Рішення Міської ради міста Кропивницького 

1 від 12 липня 2018 року № 1750 „Про 

затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницькогоˮ 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища   

Базове 

квітень-травень 

2 від 06 листопада 2018 року 1953 „Про 

встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах міста Кропивницькогоˮ 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій   

Базове 

квітень-травень 

3  від 11 грудня 2012 року № 2099 „Про 

управління майном, що належить до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницькогоˮ зі змінами та 

доповненнями  

Управління комунальної 

власності  

Періодичне 

   квітень-травень 

4 від 11 грудня 2012 року № 2107 „Про  

затвердження Порядку залучення коштів 

замовників до пайової участі у розвитку 

інфраструктури містаˮ зі змінами та 

доповненнями 

Управління 

містобудування та 

архітектури   

Періодичне  

жовтень-листопад 

5 від 26 вересня 2006 року № 80 „Про 

затвердження Правил торгівлі на ринках міста” 

зі змінами та доповненнями 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій   

Періодичне  

червень-липень 

6 від 03 грудня 2009 року № 2905 „Про 

затвердження Порядку розрахунку 

компенсаційних виплат за рахунок субвенції з 

державного і міського бюджетів 

підприємствам електро- та автомобільного 

транспорту міста за перевезення пільгових 

категорій громадян, які мають право на 

безкоштовний проїзд” зі змінами та 

доповненнями  

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Періодичне  

березень-квітень 

7 від 30 грудня 2014 року № 3872 “Про 

затвердження Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, на яких розташовані 

об’єкти нерухомого майна” зі змінами та 

доповненнями 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища   

Періодичне 

лютий-березень 



2 

 

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

1 від 12 червня 2018 року № 279 „Про 

затвердження норм надання послуг з вивезення 

побутових відходівˮ 

Головне управління житлово-

комунального господарства  

Повторне  

березень-квітень 

2 від 10 липня 2018 року № 352 „Про встановлення  

граничної вартості разового проїзду одного 

пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницькогоˮ 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Повторне  

квітень-травень 

 

 

 
Директор департаменту – начальник  

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій                                                                                         А. Паливода 

 

 
ПОГОДЖЕНО 

Т. в. о заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради                                        О. Вергун 


