
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.11.2019 № 2021        46 сесія 7 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про затвердження плану-графіку  

здійснення відстеження результативності  

регуляторних актів на 2020 рік 

 

 

 

Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 10, ст. 37 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план-графік здійснення відстеження результативності 

регуляторних актів на 2020 рік згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити якісне та своєчасне 

виконання регуляторної діяльності щодо відстеження  результативності чинних 

регуляторних актів. 

3. Департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської 

ради оприлюднити це рішення у «Вінницькій газеті» в установленому законом 

порядку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (А.Очеретний). 

 

 

 

 

Міський голова       С. Моргунов 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 29.11.2019 № 2021 
 

 

ПЛАН-ГРАФІК ЗДІЙСНЕННЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2020 РІК 
 

№ 
Дата, номер та назва регуляторного акту 

(розпорядження, наказ, рішення тощо) 

Вид 

відстеження 

Строк 

проведення 

відстеження 

Орган 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Примітка (спосіб 

оприлюднення) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рішення міської ради від 06.02.2004р. №584 

«Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках м. Вінниці» з урахуванням змін, 

внесених рішенням міської ради від 

01.07.2011р. №305 

Періодичне I квартал 

Департамент 

адміністративних 

послуг 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

2 

Рішення міської ради від 30.05.2014р. №1719 

«Про встановлення режиму роботи закладів 

торгівлі, ресторанного господарства, сфери 

послуг та розваг розташованих на території 

м. Вінниці» 

Періодичне I квартал 

Департамент 

адміністративних 

послуг 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

3 

Рішення міської ради «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 території населених 

пунктів, що входять до складу Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади» 

Повторне IV квартал 

Департамент 

адміністративних 

послуг 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 



4 

Рішення міської ради «Про затвердження 

Правил благоустрою на території Вінницької 

міської ОТГ» 

Повторне IV квартал 

КП 

«Муніципальна 

Варта» ВМР 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

5 

Рішення міської ради «Про упорядкування 

зовнішнього вигляду будівель, вулиць і 

території, збереження історико-

архітектурного середовища та створення 

сучасного інформаційного простору на 

території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Повторне IV квартал 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

6 

Рішення виконавчого комітету від 

21.03.2013р. №627 «Про викладення рішення 

виконкому міської ради від 01.12.2011 р. № 

2904 «Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в місті 

Вінниці» в новій редакції» 

Періодичне І квартал 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

7 

Рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності на 

території  Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Базове ІІ квартал 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

8 

Рішення міської ради «Про порядок оренди 

майна, що належить до комунальної 

власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Базове IV квартал 

Департамент 

комунального 

майна 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

9 

Рішення міської ради «Про порядок 

оформлення права користування земельними 

ділянками (на умовах оренди, сервітуту, 

суперфіцію) та встановлення розмірів 

орендної плати, плати за встановлення 

земельного сервітуту, плати за договором 

Базове ІII квартал 

Департамент 

земельних 

ресурсів 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 



суперфіцію за земельні ділянки комунальної 

власності на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади  

10 

Рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів» 

Періодичне IV квартал 

МКП 

«Адміністративно

-технічний 

центр» 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

11 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про затвердження Умов проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального 

користування у звичайному режимі руху 

на території Вінницької міської 

територіальної громади» 

Повторне IV квартал 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

12 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про затвердження правил користування 

міським автомобільним та електричним 

транспортом загального користування у місті 

Вінниці та населених пунктах, що 

входять  до Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Базове І квартал 

Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку 

Офіційний портал 

Вінницької міської 

ради 

 

 

                                 

 

                     Міський голова                                                                                                                 С. Моргунов 

https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/MKPATC/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/MKPATC/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/MKPATC/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/MKPATC/Default.aspx


Департамент економіки і інвестицій  

Горлов Євген Ігорович 

Головний спеціаліст відділу підтримки бізнесу управління економічної політики  

 
 

 


