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План - графік проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних
актів на 01.01.2020

Повторне відстеження результативності регуляторного акту: рішення Ізмаїльської
міської ради № 4781-VIІ від 15.01.2019 року «Про туристичний збір»

Про відстеження результативності регуляторного акту рішення Ізмаїльської міської
ради від 30.12.2011 № 1716-VІ «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку
інфраструктури міста Ізмаїл».

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.
Ізмаїл» № 2141-VI від 06.06.2012

Рішення Ізмаїльської міської ради № 378-V від 27.12.2006 р. «Про встановлення Правил
дотримання тиші в громадських місцях на території м. Ізмаїл»

Про періодичне відстеження результативності рішення Ізмаїльської міської ради від
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30.12.2011р. № 1712-VI «Про встановлення щомісячних ставок єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців»

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження Положення щодо організації та порядок
проведення конкурсу по визначенню суб’єкта оціночної діяльності для проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок та складу конкурсної комісії» № 2627-V
від 20.11.2009

Про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Ізмаїльської
міської ради «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту: рішення виконавчого
комітету Ізмаїльської міської ради № 567 от 18.05.12 р. «Про встановлення додаткових
територій та місць, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального та
еротичного характеру»

Про затвердження Порядку пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою

Про затвердження положення про Порядок розміщення та встановлення тех. елементів

Про затвердження "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему
каналізації м. Ізмаїл". Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 527 від
27.06.2014 р.

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
«Правила благоустрою території м. Ізмаїла», затвердженого рішенням Ізмаїльської
міської ради № 2062-V від 27.03.2009 (з 01.01.2016 по 28.12.2018)
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Періодичне відстеження результативності регуляторного акту: рішення Ізмаїльської
міської ради № 511-VI від 31.03.2011 р. «Про затвердження Типового договору оренди
нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна, яке є власністю міської
громади в особі Ізмаїльської міської ради (зі змінами)».

Графік проведення відстеження на 01.01.2019

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение
Измаильского городского совета № 1384-V от 17.06.2008 г. «Об утверждении Правил
торговли на рынках города» (с изменениями и дополнениями)

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение
Измаильского городского совета № 3218-VI от 27.09.2013 г. «Об утверждении
Методики расчета и порядка использования платы за аренду коммунального имущества
и арендных ставок за использование недвижимого коммунального имущества» (с
изменениями)

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение
Измаильского городского совета № 3217-VI от 27.09.2013 «Об утверждении Порядка
передачи недвижимого имущества в аренду, в том числе на конкурсной основе,
пролонгации договоров аренды, внесения в них изменений, рассмотреия вопросов
выполнения неотделимых улучшений арендованных объектов коммунальной
собственности и приема выполненых работ» (с изменениями и дополнениями)

«Об упорядочении работы предприятий общественного питания, расположенных в
жилом фонде города и на бульваре пр. Суворова»

«О порядке установления режима работы объектам сферы обслуживания населения
предприятий, учреждений и организаций города (с внесенными дополнениями и
изменениями)»
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Періодичне відстеження результативності регуляторного акту: рішення Ізмаїльської
міської ради № 159-VI від 28.01.2011 року «Про туристичний збір»

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГ О АКТУ «Про
попередження захаращення міської території»

Надходження плати за договорами пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою в м.
Ізмаїлі

Отчет о периодичном отслеживании результативности регуляторного акта -Положения
о порядке приватизации объектов коммунальной собственности путем выкупа, по
конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА
ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІЗМАЇЛА»

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності діючого регуляторного акту –
рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради « Про встановлення корегуючих
коефіцієнтів, які використовуються у розрахунку пайової участі в утриманні об’єктів
благоустрою в м. Ізмаїлі, балансоутримувачем яких є Управління житлово-комунального
господарства Ізмаїльської міської ради »

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Ізмаїльської міської ради «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки»

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста
Ізмаїл»
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Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение
исполкома Измаильского городского совета № 567 от 18.05.12 г. «Об установлении
дополнительных территорий и мест, в которых запрещено распространение продукции
сексуального или эротического характера»

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта – решения
Измаильского городского совета №511-VI от 31.03.2011г. «Об утверждении Типового
договора аренды недвижимого или другого индивидуально определенного имущества,
которое является собственностью городской громады в лице Измаильского городского
совета»

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРГНОГО АКТУ
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою в м.
Ізмаїл»

ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акту рішення Ізмаїльської міської
ради від 30.12.2011 № 1716-VІ «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку
інфраструктури міста Ізмаїл»

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение
Измаильского городского совета № 378-V от 27.12.2006 г. «Об установлении Правил
соблюдения тишины в общественных местах на территории г. Измаила»

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
«Порядок розміщення тимчасових споруд (конструкцій) для провадження
підприємницької діяльності на території м. Ізмаїл», затвердженого рішенням
виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 712 від 15.06.2012

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Ізмаїльської міської ради від
30.12.2011р. № 1712-VI «Про встановлення щомісячних ставок єдиного податку для
фізичних осіб-підприємців».
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ЗВІТ ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО
АКТУ - РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА
ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ПРИСТРОЇВ) НА БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ В
М. ІЗМАЇЛІ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ № 1025 ВІД 15.07.2011»

ЗВІТ Про повторне відстеження результативності чинного регуляторного акту –
рішення сесії Ізмаїльської міської ради № 2126 від –VI від 06.06.2012 (із змінами №
2425-VI від 27.09.2012) «Порядок пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою в місті
Ізмаїлі для суб’єктів господарювання, тимчасові споруди для провадження
підприємницької діяльності і тимчасові конструкції з прив'язкою до стаціонарних об’єктів
ресторанного господарства, які розміщені на території об’єктів благоустрою міста
Ізмаїла, балансоутримувачем яких є УЖКГ».

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження Положення щодо організації та порядок
проведення конкурсу по визначенню суб’єкта оціночної діяльності для проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок та складу конкурсної комісії»

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про встановлення ставок податку за земельні ділянки в
межах міста Ізмаїл»

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
«Правила благоустрою території м. Ізмаїла», затвердженого рішенням Ізмаїльської
міської ради № 2062-V від 27.03.2009 (з 01.01.2014 по 24.06.2016)

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення
об’єктів благоустрою в м. Ізмаїл»

Звіт про повторне відстеження регуляторного акта Про затвердження Правил
приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Ізмаїл.
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Повторное отслеживание результативности регуляторного акта ФКИ - Изменения и
дополнения в Порядок передачи недвижимого имущества в аренду

Повторное отслеживание результативности регуляторного акта ФКИ - Изменения и
дополнения в Методике расчета платы за аренду

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про встановлення ставок податку за земельні ділянки в
межах міста Ізмаїл»

Повторное отслеживание результативности регуляторного акта: решение исполкома
Измаильского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение
исполкома № 124 от 16.02.06 г. «О порядке установления режима работы объектам
сферы обслуживания населения предприятий, учреждений и организаций города»

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: Решения
Измаильского городского совета «Об упорядочении работы предприятий
общественного питания, расположенных в жилом фонде города и на бульваре пр.
Суворова»

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: Решения
Измаильского городского совета «Об установлении ставок сбора за осуществление
некоторых видов предпринимательской деятельности»

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРГНОГО АКТУ
«Про попередження захаращення міської території» (з 01.01.2014 по 23.03.2015)

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту: рішення Ізмаїльської
міської ради № 159-VI від 28.01.2011 року «Про туристичний збір»
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Повторное отслеживание результативности Положение о порядке приватизации
объектов коммунальной собственности путем выкупа, по конкурсу с открытостью
предложения цены по принципу аукциона

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на території Ізмаїльської міської ради (в новій
редакції)»

О Т Ч Е Т О повторном отслеживании результативности действующего регуляторного
акта- решение исполнительного комитета Измаильского городского совета №1055 от
16.12.2013г «Об установлении корректирующих коэффициентов, использующихся в
расчете паевого участия в содержании объектов благоустройства г. Измаила,
балансодержателем которых является Управление жилищно- коммунального хозяйства
Измаильского городского совета»

Звіт з відстеження результативності діючого регуляторного акту «Про
ЗАТВЕРДЖЕННЯ порядКУ розміщення зовнішньої реклами на території міста ІзмаїлА»

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Ізмаїльської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.
Ізмаїл» № 2141-VI від 06.06.2012

ЗВІТ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
«Правила благоустрою території м. Ізмаїла», затвердженого рішенням Ізмаїльської
міської ради № 2062-Vвід 27.03.2009 (з 01.01.2013 по 01.06.2013)

Повторное отслеживание результативности регуляторного акта: решение&nbsp;
исполкома Измаильского городского совета № 567 от 18.05.12 г. «Об установлении
дополнительных территорий и мест, в которых запрещено распространение продукции
сексуального или эротического характера»
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О&nbsp; Т&nbsp; Ч&nbsp; Е&nbsp; Т о периодическом отслеживании результативности
регуляторного акта «Об утверждении «Положения по организации и порядке
проведения конкурса по определению субъекта оценочной деятельности для
проведения экспертной денежной оценки земельных участков» и состава конкурсной
комиссии».

Повторное отслеживание результативности регуляторного акта:Решение Измаильского
городского совета № 1716 –VI от 30 декабря 2011 г. «Об утверждении Порядка паевого
участия в развитии инфраструктуры города Измаила».

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение
Измаильского городского совета № 378-У от 27.12.2006 г. «Об установлении Правил
соблюдения тишины в общественных местах на территории г. Измаила»

Периодическое отслеживание результативности регуляторного акта: решение&nbsp;
исполкома Измаильского городского совета № 124 от 16.02.06 г. «О порядке
установления режима работы объектам сферы обслуживания населения предприятий,
учреждений и организаций города (с внесенными дополнениями и изменениями)»

О Т Ч Е Т&nbsp;О базовом отслеживании результативности действующего
регуляторного акта « Об утверждении Порядка долевого участия в содержании
объектов благоустройства в г.Измаил…», утвержденного решением Измаильского
городского совета № 2126-V1 от 06.06.2012 г.

ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ&nbsp; РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ № 712 ВІД 15.06.2012 «ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД (КОНСТРУКЦІЙ)
ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ М. ІЗМАЇЛ»

О&nbsp; Т&nbsp; Ч&nbsp; Е&nbsp; Т о повторном отслеживании результативности
регуляторного акта «Об установлении ежемесячных ставок единого налога по видам
деятельности для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности».
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