
 

УКРАЇНА 

 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Рішення № 24 

 

від 28.01.2022 

Про затвердження плану прийняття 
регуляторних актів на 2022 рік 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності“, відповідно до ухвал міської ради від 08.07.2021 № 1081 
“Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
і від 22.03.2018 № 3096 “Про затвердження Положення про реалізацію Львівською 
міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності“ виконавчий комітет вирішив: 

 

1. Затвердити план прийняття регуляторних актів на 2022 рік (додається). 
2. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити план прийняття 
регуляторних актів на 2022 рік у засобах масової інформації. 

Відповідальний: директор 
департаменту 

“Адміністрація міського голови“. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
– заступника міського голови з економічного розвитку. 
 

 

 

Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ 
 

 

 

Додаток 
 

Затверджено 

рішенням виконкому 

від 28.01.2022 № 24 
 

 

ПЛАН 

прийняття регуляторних актів на 2022 рік 
 



№ 
з/п 

Назва регуляторного 
акта 

Термін 
прийняття 

регуляторного 
акта 

Відповідальний 

за прийняття регуляторного акта 

1. Ухвали міської ради 

1.1. Про затвердження 
Положення про 
встановлення станцій 
зарядки електромобілів 
на території Львівської 
міської територіальної 
громади 

І квартал Управління вуличної 
інфраструктури департаменту 
міської мобільності та вуличної 

інфраструктури 

1.2. Про окремі питання 
оренди майна 
Львівської міської 
територіальної громади 

ІІ квартал Управління комунальної власності 
департаменту економічного 

розвитку 

1.3. Про затвердження 
Порядку подання та 
розгляду заяв про 
включення об’єктів 
права комунальної 
власності до переліку 
об’єктів малої 
приватизації, що 
підлягають приватизації 

ІІ квартал Управління комунальної власності 
департаменту економічного 

розвитку 

1.4. Про затвердження 
Порядку розміщення 
відкритих літніх 
майданчиків біля 
об’єктів ресторанного 
господарства на 
території Львівської 
міської територіальної 
громади 

І квартал Управління архітектури та 
урбаністики департаменту 

містобудування 

1.5. Про затвердження 
Порядку продажу 
земельних ділянок 
комунальної власності 
та нарахування 
орендної плати за 
землю у Львівській 
міській територіальній 
громаді 

ІІ квартал Управління земельних ресурсів 
департаменту містобудування 

1.6. Про затвердження 
Порядку розміщення 
відкритих майданчиків 
біля 
об’єктів ресторанного 
господарства у зимовий 
період на території 
Львівської міської 
територіальної громади 

ІІІ квартал Управління архітектури та 
урбаністики департаменту 

містобудування 



1.7. Про затвердження 
технічної документації з 
нормативної грошової 
оцінки земель м. Львова 
та населених пунктів 
Львівської міської 
територіальної громади 

ІV квартал Управління земельних ресурсів 
департаменту містобудування 

2. Рішення виконавчого комітету 

2.1. Про затвердження 
Порядку поводження з 
органічними відходами 
на території Львівської 
міської територіальної 
громади 

І квартал Управління з питань поводження з 
відходами 

2.2. Про 
встановлення тарифів 
на надання послуг з 
перероблення 
роздільно зібраних 
харчових та садових 
відходів 

І квартал Департамент економічного 
розвитку 

2.3. Про затвердження 
Порядку розміщення 
малих 
архітектурних форм 
(вивісок) на території 
Львівської міської 
територіальної громади 

І квартал Управління архітектури та 
урбаністики департаменту 

містобудування 

2.4. Про порядок 

опорядження та 
утримання фасадів 
будівель і споруд 

І квартал Юридичний департамент 

2.5. Про встановлення ЛКП 

“Виробничо-
реставраційний 
комбінат обрядових 
послуг“ тарифів на 
ритуальні послуги 

ІІ квартал Управління економіки підприємств 
департаменту житлового 

господарства та інфраструктури 

2.6. Про встановлення КП 

“Ритуальна служба 
“Меморіал“ тарифів на 
ритуальні послуги 

ІІ квартал Управління економіки підприємств 
департаменту житлового 

господарства та інфраструктури 

2.7. Про здійснення нагляду 
за відновленням 
об’єктів благоустрою та 
усуненням пошкоджень 
цих об’єктів внаслідок 
виконання ремонтних 
робіт на території м. 
Львова 

ІІ квартал Управління інженерного 
господарства департаменту 
житлового господарства та 

інфраструктури 



2.8. Про затвердження 
Правил розміщення 
зовнішньої реклами у 
Львівській міській 
територіальній громаді 

ІІ квартал Департамент економічного 
розвитку, юридичний департамент 

 

 

 

Керуючий справами виконкому             Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 

 

Віза: 

В. о. начальника управління 

економіки                                                 Галина ЗАЯЦЬ 


