
Реєстр чинних регуляторних актів  
станом на 27.04.2017 

№ 

п/п 
Назва  регуляторного акта 

Зміни (доповнення) до 

регуляторного акта в 

регуляторній частині 

Розробник 

регуляторного акта 

1 2 3 4 

1 Рішення виконкому міської ради від 

16.02.2004 № 325 «Про порядок роз-

міщення зовнішньої реклами в місті 

Дніпропетровську» 

Рішення виконкому 

міської ради від 

31.08.2011 № 1148 

Управління реклами 

Дніпровської міської 

ради 

2 Рішення міської ради від 18.02.2004 

№ 29/15 «Про розміщення зовнішньої 

реклами в місті Дніпропетровську» 

Рішення міської ради 

від 14.09.2011  

№ 37/15 

Управління реклами 

Дніпровської міської 

ради 

3 Рішення виконкому міської ради від 

28.08.2006 № 3121 «Про затверд-

ження Положення про порядок орга-

нізації об’єкта з надання ринкових 

послуг на території міста»  

_ Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

4 Рішення міської ради від 21.03.2007               

№ 6/11 «Про порядок залучення кош-

тів на розвиток інженерно-транс-

портної та соціальної інфраструктури 

міста Дніпропетровська» 

Рішення міської ради 

від 27.08.2010 № 6/60,                      

від 29.07.2011 № 5/14, 

від 28.12.2011 № 6/19 

 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради  

5 Рішення міської ради від 21.03.2007             

№ 41/11 «Про оренду нерухомого 

майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади 

міста» 

Рішення міської ради 

від 06.04.2011 № 19/10 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

6 Рішення міської ради від 28.11.2007       

№ 25/25 «Про затвердження норм 

утворення твердих побутових відхо-

дів для житлових будинків територі-

альної громади міста Дніпропет-

ровська незалежно від форми влас-

ності та для підприємств невироб-

ничої сфери» 

– Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

7 Рішення виконкому міської ради            

від 10.04.2008 № 834  «Про затверд-

ження тарифів на платні послуги, які 

надаються Міським комунальним 

підприємством «Реформжитло» суб’-

єктам господарювання»  

Рішення виконкому 

міської ради від 

12.03.2009 № 585 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 



8 Рішення міської ради від 10.06.2009           

№ 20/47 «Про визначення послуги з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій в житло-

вому фонді комунальної власності 

територіальної громади м. Дніпро-

петровська такою, право на надання 

якої виборюється на конкурсних 

засадах» 

Рішення міської ради 

від 19.10.2011 

 № 28/16 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

9 Рішення виконкому міської ради  від 

13.07.2011 № 964 «Про встановлення 

тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд  та прибудинкових 

територій по кожному будинку окре-

мо для житлово-експлуатаційних 

підприємств комунальної власності 

територіальної громади міста» 

 

_ Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

10 Рішення міської ради від 29.07.2011       

№ 73/14 «Про Тимчасове положення 

про порядок продажу земельних 

ділянок або прав на них, які розта-

шовані на території м. Дніпропет-

ровська та розпорядження якими 

належить до повноважень Дніпропет-

ровської міської ради»  

 

Рішення міської ради 

від 12.09.2012 

 № 63/27  

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

 

11 Рішення виконкому міської ради від 

31.08.2011 № 1147 «Про встанов-

лення тарифів на послуги із виве-

зення (збирання, перевезення), утилі-

зації або захоронення твердих і вели-

когабаритних побутових відходів для 

всіх груп споживачів» 

 

_ Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

12 Рішення міської ради від 14.09.2011                  

№ 35/15 «Про внесення змін до Пра-

вил торгівлі на ринках м. Дніпро-

петровська» 

– Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

13 Рішення міської ради від 14.09.2011           

№ 26/15 «Про визначення виконавців 

житлово-комунальних послуг у жит-

ловому фонді комунальної власності 

територіальної громади м. Дніпропет-

ровська» 
 

_ Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

14 Рішення  виконкому міської ради                  

від 28.09.2011 № 1237 «Про затверд-

ження цін на роботи  (послуги), що 

виконуються архівним управлінням 

Дніпропетровської міської ради» 

_ Департамент 

забезпечення 

діяльності виконав-

чих органів Дніпров-

ської міської ради 



15 Рішення міської ради від 29.02.2012       

№ 8/21 «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального неру-

хомого майна» 

 

– Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

16 Рішення виконкому міської ради                  

від 24.04.2012 № 403 «Про затверд-

ження Правил поводження з відхо-

дами у місті Дніпропетровську» 

– Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

 

17 Рішення міської ради від 30.05.2012       

№ 47/24 «Про деякі питання розмі-

щення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяль-

ності у м. Дніпропетровську» 

 

Рішення міської ради 

від 30.01.2013  

№ 33/31,  

від 24.07.2013  

№ 43/37  

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

18 Рішення міської ради від 27.06.2012 

№ 26/25 «Про затвердження Порядку  

здійснення заходів з контролю за 

утриманням у належному стані, збе-

реженням, відновленням та упорядку-

ванням об’єктів благоустрою міста 

Дніпропетровська з урахуванням 

особливостей їх використання» 

 

_ Інспекція з питань 

благоустрою 

Дніпровської міської 

ради 

19 Рішення виконкому міської ради                     

від 24.07.2012 № 861 «Про встанов-

лення вартості ритуальних послуг на 

території м. Дніпропетровська» 
 

– Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

20 Рішення виконкому міської ради              

від 26.02.2013 № 82 «Про раціо-

нальне ведення водного господарства 

міста» 

 

– Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

21 Рішення виконкому міської ради від 

28.05.2013 № 197 «Про затвердження 

Умов перевезення та організації про-

ведення конкурсу з перевезення паса-

жирів на міських автобусних марш-

рутах загального користування у                  

м. Дніпропетровську» 

 

_ Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

22 Рішення міської ради від 29.05.2013                 

№ 39/35 «Про затвердження Порядку 

передачі об’єктів (елементів) благо-

устрою м. Дніпропетровська в тимча-

сове використання не за цільовим 

_ Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 



призначенням при реалізації потреб 

для об’єктів сфери споживчого ринку 

та сфери послуг» 

23 Рішення виконкому міської ради від 

28.08.2013 № 399 «Про організацію 

та проведення конкурсу щодо визна-

чення виконавців послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Дніпропет-

ровську за територіальним принци-

пом» 

 

Рішення виконкому 

міської ради  

від 19.02.2014 № 75  

Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

24 Рішення міської ради від 25.09.2013                 

№ 53/40 «Про проведення конкурсу 

щодо визначення  розповсюджувача 

реклами в ліфтах житлових будинків 

(гуртожитків) комунальної власності 

територіальної громади м. Дніпропет-

ровська»  

 

– Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

25 Рішення міської ради від 25.09.2013                  

№ 54/40 «Про проведення конкурсу з 

визначення юридичної особи для 

забезпечення інвестиційної діяльнос-

ті щодо встановлення систем диспет-

черизації у ліфтах житлових будинків 

комунальної власності територіальної 

громади м. Дніпропетровська з по-

дальшим їх обслуговуванням» 

 

Рішення міської ради                                        

від 25.12.2013 

№ 29/45  
 

 

 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

26 Рішення міської ради від 27.11.2013                    

№ 43/43  «Про затвердження Поло-

ження про організацію поховання по-

мерлих і надання ритуальних послуг 

на території міста Дніпропетровська»  

 

– Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

27 Рішення міської ради від 27.11.2013                   

№ 44/43 «Про  затвердження Правил 

благоустрою території міста Дніпро-

петровська»  

 

– Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

28 Рішення виконкому міської ради від 

21.05.2014 № 247 «Про встановлення 

граничних тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів та багажу на 

міських автобусних маршрутах за-

гального користування у м. Дніпро-

петровську» 

– Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

29 Рішення міської ради від 15.07.2015          

№ 4/65 «Про затвердження норматив-

ної грошової оцінки земель м. Дні-

пропетровська» 

– Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 



30 Рішення міської ради від 01.12.2016 

№ 7/16 «Про затвердження міні-

мальної вартості місячної оренди 

одного квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна фізичних 

осіб» 

 

_ Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

31 Рішення міської ради від 21.12.2016 

№ 38/17 «Про затвердження Правил 

паркування транспортних засобів на 

території міста Дніпра» 

_ Департамент 

транспорту та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Дніпровської міської 

ради 

32  Рішення міської ради від 13.04.2017 

№ 72/19 «Про затвердження Правил 

утримання тварин у домашніх умовах 

та поводження з домашніми тварина-

ми на території міста Дніпра 

_ Депутат 

Дніпровської міської 

ради Лисенко М. О., 

 

Департамент  

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

 

33 Рішення виконкому міської ради від 

27.04.2017 № 240 «Про питання 

розміщення елементів телекомуніка-

ційних мереж у житлових будинках 

(гуртожитках) комунальної власності 

територіальної громади м. Дніпра» 

 

_ Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

 

 

 

 

Начальник управління правового 

забезпечення Дніпровської  

міської ради                                                                                              А. Г. Павлов 


