
План відстеження результативності регуляторних актів  

у сфері господарської діяльності на 2023 рік 

Ухвала міської ради «Про затвердження 
Положення про реалізацію Львівською міською 

радою та її виконавчими органами державної 
регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 22.03.2018 № 3096 

 
 

Вид 
відстеження 

 
 

Відповідальний за 
проведення 
відстеження 

 
 

Терміни 
виконання 

заходів 

 
 

Вид даних, які 
використовуються 

для відстеження 

Номер та 
дата РА 

 

 
Назва 

Проект 
ухвали 

Про затвердження технічних 
документацій з нормативної 

грошової оцінки земель населених 
пунктів Львівської міської 
територіальної громади 

Базове Управління 
земельних ресурсів 

департаменту 
містобудування 

ІІ квартал Статистичні дані 

Проект 
ухвали 

Про затвердження Порядку 
укладання договорів оренди землі 
та нарахування орендної плати за 

землю у Львівській міській 
територіальній громаді 

Базове Управління 
земельних ресурсів 

департаменту 
містобудування 

ІІ квартал Статистичні дані 
 
 
 
 
 

Проект 
рішення 

Про встановлення тарифів на 
надання послуг з перероблення 
роздільно зібраних харчових та 

садових відходів 

Базове Департамент 
економічного 

розвитку 

І квартал Статистичні дані 
 
 
 
 

Проект 
ухвали 

Про затвердження Правил 
благоустрою Львівської міської 

територіальної громади 

Базове Управління 
екології та 
природних 
ресурсів 

департаменту 
містобудування 

І квартал Статистичні дані 
 
 
 



Проект 
ухвали 

Про затвердження Порядку 
розміщення відкритих літніх 

майданчиків біля об’єктів 
ресторанного господарства на 

території Львівської міської 
територіальної громади 

Базове Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

І квартал Статистичні дані 
 

РВК від 
11.11.2016  

№ 1025 

Про затвердження Порядку 
розміщення малих архітектурних 

форм (вивісок) на території 
Львівської міської територіальної 

громади 

Періодичне Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

І квартал Статистичні дані 
 

Проект 
рішення 

Про встановлення ЛКП 
“Муніципальна обрядова служба“ 
тарифів на ритуальні послуги 

Базове Управління 
економіки 

підприємств 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

І квартал Статистичні дані 
 

Проект 
рішення 

Про встановлення КП “Ритуальна 
служба “Меморіал“ тарифів на 
ритуальні послуги 

Базове Управління 
економіки 

підприємств 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

І квартал Статистичні дані 
 

Проект 
рішення 

Про здійснення нагляду за 
відновленням об’єктів благоустрою 
та усуненням пошкоджень цих 
об’єктів внаслідок виконання 
земляних та ремонтних робіт на 
території Львівської міської 
територіальної громади 

Базове Управління 
інженерного 
господарства 
департаменту 

житлового 
господарства та 
інфраструктури 

ІІ квартал Статистичні дані 
 



Львівської міської 
ради 

РВК від 

20.10.2016 
№1113 

Про затвердження Положення про 
підготовку, організацію, проведення 
аукціону на оформлення права на 
оренду окремих конструктивних 

елементів благоустрою для 
розміщення тимчасових споруд 
чи/або пересувних тимчасових 

споруд у м. Львові 

Періодичне Департамент 
економічного 

розвитку 

ІV квартал Статистичні дані 
 

РВК 
11.03.2019р. 

№4710 

Про заборону роздрібної торгівлі 
алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (окрім 
безалкогольного) 

Періодичне Департамент 
економічного 

розвитку 

ІІ квартал Статистичні дані 
 

РВК 
30.03.2007  

№ 148 

Про встановлення режимів роботи 
підприємств торгівлі та 

ресторанного господарства 

Періодичне Департамент 
економічного 

розвитку 

ІІ квартал Статистичні дані 
 

РВК від 
21.06.2019  

№ 572 

Про затвердження норм надання 
послуг з вивезення побутових відходів 

у м. Львові на 2019-2023 роки 

Періодичне Управління з питань 
поводження з 

відходами 

ІІІ квартал Статистичні дані 
 

РВК від 
20.12.2019  

№ 1169 

Про погодження вартості збору і 
переробки відпрацьованих 

ртутьвмісних відходів  
та батарейок 

Періодичне Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

IV квартал Статистичні дані 
 
 
 
 

РВК від 
02.06.2017  

№481  

Про затвердження Порядку 
надання вимог до архітектурно-

планувальної частини проекту на 
реконструкцію (реставрацію) 

житлових та нежитлових приміщень 
без зміни зовнішньої конфігурації 
будівлі (споруди), влаштування в 

Періодичне Управління 
архітектури та 

урбаністики 
департаменту 

містобудування 

IV квартал Статистичні дані 
 



існуючих житлових будинках, 
адміністративно-побутових 

будівлях підприємств та 
громадських будівлях вбудованих 

приміщень громадського 
призначення  

РВК від 
05.04.2019  

№ 301 

Про затвердження схеми 
впорядкування зовнішньої реклами 

на вул. Замарстинівській 

Періодичне Департамент 
економічного 

розвитку 

ІІ квартал Статистичні дані 
 

РВК від 
21.05.2010  

№ 569 

Про Правила розміщення 
зовнішньої реклами на території  

м. Львова 

Періодичне Департамент 
економічного 

розвитку 

ІІ квартал Статистичні дані 
 

 


