
Перелік кодифікованих регуляторних актів 
Станом на 01.04.2021 

№ 

п/п 
Назва  регуляторного акта 

Зміни  до 

регуляторного акта  

Розробник 

регуляторного акта 

1 2 3 4 

1 Рішення міської ради від 08.10.2003                  

№ 37/12 «Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках м. Дніпропет-

ровська» 

08.12.2004 № 58/22 

26.03.2008 № 37/30 

14.09.2011 № 35/15 

Інспекція з питань 

благоустрою 

Дніпровської міської 

ради 

2 Рішення виконкому міської ради від 

16.02.2004 № 325 «Про порядок роз-

міщення зовнішньої реклами в місті 

Дніпрі» 

 

13.12.2005 № 5297 - в.ч. 

14.08.2008 № 2453  

31.08.2011  № 1148 

12.07.2016 № 263 - в.ч. 

20.12.2016 № 650 

16.05.2017 № 339 

25.05.2017 № 361 

10.10.2017 № 767 

18.12.2018 № 1250 

25.08.2020 № 854 

22.09.2020 № 990 

24.11.2020 № 1190 в.ч. 

24.11.2020 № 1191 в.ч. 

26.01.2021 № 58 

26.01.2021 № 59 

23.02.2021 № 188 

23.02.2021 № 189 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

3 Рішення міської ради від 18.02.2004 

№ 29/15 «Про розміщення зовнішньої 

реклами в місті Дніпрі» 

 

01.03.2006 № 44/34 в.ч. 

26.11.2008 № 62/39 в.ч. 

02.12.2009 № 58/52 в.ч. 

14.09.2011 № 37/15 

27.07.2016 № 58/12 в.ч. 

 13.04.2017 № 17/19 

11.10.2017 № 34/25 

10.02.2021 № 10/3 

 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

4 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»  

 

19.06.2013 № 233 Інспекція з питань 

благоустрою 

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» 

 

27.06.2007 № 21/16 в.ч.; 

25.07.2007  № 12/17в.ч.; 

28.12.2007 № 28/26; 

26.03.2008 № 43/30; 

27.05.2009 № 25/46 в.ч.; 

24.02.2010 № 13/55 в.ч.; 

24.02.2010 № 34/55 в.ч.; 

15.12.2010 № 12/5; 

06.04.2011 № 19/10; 

29.02.2012 № 8/21; 

13.04.2016 № 29/6; 

27.11.2019 № 55/50 

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

6 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»  

12.03.2009 № 585 Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

7 Рішення міської ради від 10.06.2009           

№ 20/47 «Про визначення послуги з 

утримання будинків і споруд та при-

будинкових територій в житловому 

фонді комунальної власності терито-

ріальної громади м. Дніпропетровсь-

ка такою, право на надання якої 

виборюється на конкурсних засадах» 

Визнано таким, що втратило 

чинність рішенням міської ради від 

27.11.2019 № 46/50 

19.10.2011 № 28/16 

 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

8 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» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням міської ради від 

24.03.2020 № 314 

 

28.09.2011 № 1284 

27.03.2012 № 237 

16.07.2014 № 336 

16.07.2014 № 337 

25.06.2015 № 371 

24.11.2015 № 750 

23.03.2017 № 16 

11.04.2017 № 223 

29.08.2017 № 602 

05.12.2017 № 941 

28.12.2017 № 1043 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської  

ради 

9 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» 

 

13.11.2012 № 1444 в.ч. 

16.04.2014 № 177 

04.12.2018 № 1192 

18.12.2018 № 1295 

23.06.2020  № 681 

22.09.2020 № 967 

Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 

10 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» 

Визнано таким, що втратило 

чинність рішенням міської ради від 

27.11.2019 № 46/50 

 

19.10.2011 № 29/16 в.ч. 

21.12.2011 № 11/18 в.ч. 

 25.04.2012 № 17/23 

 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

11 Рішення  виконкому міської ради                  

від 28.09.2011 № 1237 «Про затверд-

ження цін на роботи  (послуги), що 

виконуються архівним управлінням 

Дніпропетровської міської ради» 

 

26.09.2012 № 1067 

 

Департамент 

забезпечення діяль-

ності виконавчих 

органів Дніпровської 

міської ради 



1 2 3 4 

12 Рішення міської ради від 29.02.2012       

№ 8/21 «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального 

нерухомого майна» 

13.04.2016 № 29/6 

19.06.2019 № 38/46 

25.09.2019 № 113/48 

27.11.2019 № 55/50 

22.07.2020 № 94/59 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

13 Рішення виконкому міської ради від 

24.04.2012  № 403 «Про затвердження 

Правил поводження з відходами у 

місті Дніпрі» 

19.03.2019 № 317 Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 

14 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 

Дніпра з урахуванням особливостей 

їх використання» 

21.12.2016 № 37/17 

23.05.2018 № 40/32 

25.09.2019 № 119/48 

22.04.2020 № 53/56 

Інспекція з питань 

благоустрою 

Дніпровської міської 

ради 

15 Рішення виконкому міської ради              

від 26.02.2013 № 82 «Про раціо-

нальне ведення водного господарства 

міста» 

 

19.10.2016 № 434 

16.05.2017 № 289 

03.08.2017 № 543 

Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

16 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» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому  

міської ради від 24.09.2019 № 935 

 22.05.2018 № 353 Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

17 Рішення виконкому міської ради від 

28.08.2013 № 399 «Про затвердження 

Положення про порядок проведення 

конкурсу щодо визначення вико-

навців послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Дніпрі за терито-

ріальним принципом» 

19.02.2014 № 75 

20.07.2015 № 408 

30.11.2016 № 586 

16.12.2016 № 628 

22.05.2018 № 416 

19.06.2018 № 559 

04.09.2018 № 399 

24.03.2020 № 378 

Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 

18 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» 

Визнано таким, що втратило 

чинність рішенням міської ради від 

27.11.2019 № 47/50 

25.12.2013 № 29/45  
 

 

 

 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

19 Рішення міської ради від 27.11.2013                   

№ 44/43 «Про  затвердження Правил 

благоустрою території міста Дніпра»  

 

20.02.2019 № 45/42 

24.04.2019 № 21/44 

25.09.2019 № 118/48 

22.07.2020 № 97/59  

10.02.2021 № 11/3 

 

Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

20 Рішення міської ради від 15.07.2015          

№ 4/65 «Про затвердження норматив-

ної грошової оцінки земель м. Дні-

пропетровська» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням міської ради від 

20.05.2020 № 12/57 

27.04.2016 № 5/7 Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

21 Рішення міської ради від 21.12.2016 

№ 38/17 «Про затвердження Правил 

паркування транспортних засобів на 

території міста Дніпра» 

 

19.07.2017  № 36/23 

19.12.2018 № 63/39 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

22 Рішення міської ради від 19.07.2017 

№ 38/23 «Про затвердження Поло-

ження про  облік об’єктів нерухомого 

майна на території міста Дніпра, 

передачу та зберігання інвентари-

заційних справ на ці об’єкти» 

23.01.2019 № 50/40 

 

Департамент 

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур 

Дніпровської міської 

ради 

23 Рішення міської ради від 19.09.2018  

№ 96/35 «Про затвердження Порядку 

передачі об’єктів (елементів) благо-

устрою м. Дніпра в тимчасове вико-

ристання не за функціональним при-

значенням для здійснення господар-

ської діяльності у сфері споживчого 

ринку та послуг» 

22.01.2020 № 121/53 

24.03.2021 № 74/5 

Інспекція з питань 

благоустрою 

Дніпровської міської 

ради 

24 Рішення виконкому міської ради від 

18.06.2019 № 619 «Про встановлення 

граничних тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів та багажу на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Дніпрі» 

21.04.2020 № 516 Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

25 Рішення виконкому міської ради від 

17.12.2019 № 1395 «Про встанов-

лення тарифів на транспортні послу-

ги, які надаються КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР та КП «Дні-

провський метрополітен» 

07.04.2020 № 422 Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

26 Рішення міської ради від 25.03.2020 

№ 92/55 «Про затвердження Порядку 

оплати за розміщення реклами на 

транспорті та в ліфтах житлових 

будинків комунальної власності у 

місті Дніпрі» 

 

10.02.2021 № 9/3 

 

 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 



27 Рішення виконкому міської ради від 

18.02.2020 № 256 «Про затвердження 

Порядку розміщення реклами на 

транспорті та в ліфтах житлових 

будинків комунальної власності у 

місті Дніпрі» 

 

23.02.2021 № 191 

 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

 
 

Перелік кодифікованих рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови 

 
 Станом на 01.04.2021 

№ 

п/п 

Дата, номер та назва  

нормативно-правового акта 

Зміни  до рішення 

(від, №) 

Розробник  

нормативно-

правового акта 

1 2 3 4 

Рішення Дніпровської міської ради 

1 Від 07.02.2007 № 4/10 «Про цільовий 

фонд міської ради» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням міської ради від 

25.07.2018 № 8/34 

 

 

25.07.2007 № 5/17 

06.02.2008 № 5/28 

24.12.2008 № 4/41 

04.02.2009 № 5/42 

27.08.2010 № 4/60 

02.02.2011 № 4/8 

28.12.2011 № 7/19 

29.02.2012 № 5/21 

30.01.2013 № 3/31 

20.10.2016 № 34/15 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

 

 

2 Від 26.11.2008 № 17/39 «Про 
Порядок визначення об’єктів 
нерухомості (оренди), що мають 
важливе соціальне значення та умови 
надання пільг щодо орендної плати 
(ставки)» 

02.03.2011 № 35/9 Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

3 Від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві 

податки і збори на території міста» 

 

30.11.2011 № 10/17 

28.12.2011 № 9/19 

12.09.2012 № 10/27 

25.12.2013 № 8/45 

18.06.2014 № 7/53 

28.01.2015 № 7/60 

15.07.2015 № 3/65 

30.03.2016 № 8/5 

13.04.2016 № 4/6 

13.07.2016 № 7/11 

21.12.2016 № 7/17 

15.02.2017 № 12/18 

13.04.2017 № 7/19 

19.07.2017 № 7/23 

06.12.2017 № 12/27 

06.12.2017 № 13/27 

21.02.2018 № 8/30 

25.04.2018 № 6/31 

23.01.2019 № 6/40 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

 

 



1 2 3 4 

4 Від 21.12.2011 № 10/18 «Про способи 
приватизації об’єктів нерухомого 
майна, що належить до комунальної 
власності територіальної громади 
міста Дніпропетровська» 

Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
25.07.2018 № 85/34 

28.03.2012 № 19/22 Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

5 Від 28.12.2011 № 8/19 «Про фіксовані 

ставки єдиного податку для фізичних 

осіб – підприємців на території 

міста» 

28.01.2015 № 7/60 

15.02.2017 № 10/18 

22.04.2020 № 3/56 

20.05.2020 № 3/57 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

6 Від 25.09.2013 № 41/40 «Про 
створення Центру надання адмі-
ністративних послуг м. Дніпра» 

 

 

28.04.2014 № 22/51 

21.12.2016 № 35/17 

13.04.2017 № 13/19 

15.11.2017 № 50/26 –в.ч 

31.01.2018 № 35/29 в.ч. 

24.10.2018 № 53/36 в.ч. 

24.02.2021 № 83/4 

Департамент  

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур 

Дніпровської міської 

ради 

7 Від 03.09.2014 № 13/55 «Про 
Програму сприяння діяльності та 
розвитку органів самоорганізації 
населення міста Дніпра на 2014-2020 
роки» 

 

 

 

27.07.2016 № 20/12 

19.07.2017 № 19/23 

24.10.2018 № 65/36 

Департамент з 

питань місцевого 

самоврядування, 

внутрішньої та 

інформаційної 

політики 

Дніпровської міської 

ради 

8 Від 29.02.2016 № 5-3/1 «Про затверд-

ження Регламенту Дніпровської місь-

кої ради VII скликання» 

 

16.03.2016 № 2/3 

08.06.2016 № 25/9 

07.09.2016 № 39/13 

25.04.2018 № 84/31 

25.03.2020 № 2/55 

22.07.2020 № 105/59 

21.10.2020 № 71/62 

 

Департамент 

забезпечення діяль-

ності Дніпровської 

міської ради 

9 Від 30.03.2016 № 29/5 «Про Програ-

му виконання доручень виборців 

депутатами Дніпровської міської 

ради VII скликання на 2016-2020 

роки та Положення про витрачання 

коштів міського бюджету, передба-

чених на фінансування цієї Програ-

ми» 

 

18.05.2016 № 11/8 

20.10.2016 № 9/15 

15.02.2017 № 14/18 

21.06.2017 № 9/22 

Департамент 

забезпечення 

діяльності 

Дніпровської міської 

ради 

10 Від 30.03.2016 № 38/5 «Про затверд-

ження Положення про електронні 

петиції» 

 

24.10.2018 № 43/36 

24.07.2019 № 75/47 

02.09.2020 № 86/60 

 

Управління по 

роботі 

зі зверненнями 

громадян 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

11 Від 13.07.2016 № 19/11 «Про 
затвердження Програми фінансової 
підтримки Комунального підпри-
ємства «Дніпровська міська студія 
телебачення» Дніпровської  міської 
ради на 2016-2020 роки» 

 

15.02.2017 № 24/18 

23.10.2019 № 12/49 

Департамент з пи-

тань місцевого само-

врядування, внут-

рішньої та інформа-

ційної політики 

Дніпровської міської 

ради 

12 Від 07.09.2016 № 49/13 «Про 
затвердження Положення про 
партиципаторне бюджетування 
(бюджет  участі) у м. Дніпрі» 

Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
20.06.2018 № 48/33  

21.12.2016 № 45/17 

13.04.2017 № 25/19 

20.09.2017 № 25/24 

Департамент з 

питань енерго-

ефективних техно-

логій та ініціатив 

Дніпровської міської 

ради 

13 Від 07.09.2016 № 21/13 «Про 
затвердження Міської цільової 
програми «Партиципаторне бюдже-
тування (бюджет участі) у м. Дніпрі 
на 2016-2020 роки»  
Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
24.06.2020 № 32/58 

21.12.2016 № 12/17 

13.04.2017 № 24/19 

20.09.2017 № 24/24 

22.05.2019 № 8/45 

24.07.2019 № 17/47 

 

Департамент 

інноваційного роз-

витку Дніпровської 

міської ради 

14 Від 01.12.2016 № 14/16 «Про Прог-

раму розвитку співробітництва Дні-

провської міської ради у складі 

асоціацій органів місцевого само-

врядування на 2017-2021 роки» 

21.06.2017 № 10/22 

20.02.2019 № 10/42 

24.04.2019 № 10/44 

21.10.2020 № 10/62 

Департамент 

забезпечення 

діяльності 

Дніпровської міської 

ради 

15 Від 01.12.2016 № 60/16 «Про затверд-

ження Положення про департамент 

забезпечення діяльності виконавчих 

органів Дніпровської міської ради» 

21.06.2017 № 39/22 Департамент 

забезпечення 

діяльності 

виконавчих органів 

Дніпровської міської 

ради 

16 Від 01.12.2016 № 54/16 «Про затверд-

ження Положення про департамент 

благоустрою та інфраструктури Дні-

провської міської ради» 

 

17.05.2017 № 50/21 

15.11.2017 № 69/26 

Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

17 Від 21.12.2016 № 33/17 «Про затверд-

ження Положення про департамент 

житлового господарства Дніпровсь-

кої міської ради» 

20.09.2017 № 70/24 

20.03.2019 № 75/43 

24.02.2021 № 82/4 

Департамент 

житлового госпо-

дарства 

Дніпровської міської 

ради 

18 Від 15.02.2017 № 23/18 «Про 
затвердження Програми розвитку  
місцевого самоврядування та  
висвітлення діяльності  Дніпровської 
міської ради, її виконавчих органів та 
комунальних підприємств на 2017-
2020 роки» 

Визнано таким, що втратило 
чинність згідно з рішенням від  
23.09.2020 № 20/61 

15.11.2017 № 19/26 

23.05.2018 № 13/32 

25.07.2018 № 14/34 

21.11.2018 № 11/37 

20.03.2019 № 16/43 

19.06.2019 № 12/46 

27.11.2019 № 12/50 

22.07.2020 № 22/59 

Департамент з 

питань місцевого 

самоврядування, 

внутрішньої та 

інформаційної полі-

тики Дніпровської 

міської ради 



1 2 3 4 

19 Від 15.02.2017 № 44/18 «Про затверд-
ження Положення про постійні 
комісії Дніпровської міської ради  VII 
скликання»  

25.04.2018 № 89/31 

25.03.2020 № 83/55 

Департамент 

забезпечення діяль-

ності Дніпровської 

міської ради 

20 Від 15.02.2017 № 236/18 «Про зат-

вердження типової форми договору 

оренди землі у місті Дніпрі» 

 

21.02.2018 № 53/30 

22.07.2020 № 170/59 

24.02.2021 № 282/4 

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

21 Від 15.02.2017 № 17/18 «Про 

Комплексну програму соціального 

захисту мешканців міста Дніпра на 

2017 – 2021 рр.» 

 

13.04.2017 № 35/19 

17.05.2017 № 17/21 

21.06.2017 № 17/22 

20.09.2017 № 22/24 

15.11.2017 № 14/26 

06.12.2017 № 21/27 

20.12.2017 № 13/28 

31.01.2018 № 7/29 

25.04.2018 № 25/31 

23.05.2018 № 14/32 

20.06.2018 № 8/33 

25.07.2018 № 15/34 

19.09.2018 № 16/35 

24.10.2018 № 14/36 

21.11.2018 № 12/37 

23.01.2019 № 10/40 

20.02.2019 № 12/42 

24.04.2019 № 12/44 

22.05.2019 № 6/45 

22.05.2019 № 7/45 

24.07.2019 № 15/47 

25.09.2019  № 19/48 

27.11.2019 № 11/50 

19.02.2020 № 12/54 

22.04.2020 № 2/56 

24.06.2020 № 27/58 

02.09.2020 №  15/60 

27.01.2020 № 13/2 

24.02.2021 № 14/4 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

22 Від 13.04.2017 № 9/19 «Про 

затвердження Положення про 

департамент екологічної політики 

Дніпровської міської ради» 

 

20.02.2019 № 53/42 

24.06.2020 № 98/58 

Департамент 

екологічної полі-

тики Дніпровської  

міської ради 

23 Від 13.04.2017 № 13/19 «Про затверд-
ження Регламенту Центру надання 
адміністративних послуг м. Дніпра» 

Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
25.03.2020 № 90/55 

31.01.2018 № 34/29 

24.10.2018 № 54/36 

Департамент  

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур 

Дніпровської міської 

ради 

24 Від 21.06.2017 № 49/22 «Про затверд-
ження Порядку зміни правового ре-
жиму об’єктів нерухомого майна» 

25.07.2018 № 83/34 Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

25 Від 21.06.2017 № 50/22 «Про затверд-
ження Порядку зняття з балансу 
підприємств-балансоутримувачів 
житлового фонду об’єктів нерухо-
мого майна житлового призначення» 

15.11.2017 № 65/26 

21.11.2018 № 47/37 

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

26 Від 19.07.2017 № 42/23 «Про 
затвердження Порядку ведення 
обліку безхазяйних технічних мереж 
та споруд» 

15.11.2017 № 64/26 

23.01.2019 № 54/40 

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

27 Від 20.09.2017 № 26/24 «Про 
затвердження Програми з енерго-
збереження, енергоефективності та 
раціонального використання палив-
ноенергетичних ресурсів у м. Дніпрі 
на 2017 – 2021 роки»  

 

15.11.2017 № 16/26 

20.12.2017 № 15/28 

23.05.2018 № 15/32 

25.07.2018 № 16/34 

22.05.2019 № 10/45 

27.11.2019 № 15/50 

23.09.2020 № 21/61 

Департамент з 

інноваційного 

розвитку 

Дніпровської міської 

ради 

28 Від 20.09.2017 № 94/24 «Про 
затвердження Положення  про 
інспекцію з питань праці та 
зайнятості населення Дніпровської 
міської ради» 

21.11.2018  № 41/37 Інспекція з питань 

праці та зайнятості 

населення 

Дніпровської міської 

ради 

29 Від 15.11.2017 № 13/26 «Про 
затвердження Програми надання па-
ліативної допомоги в   амбулаторних 
умовах у м. Дніпрі  на 2018 – 2021 
роки»  

20.03.2019 № 13/43 

23.09.2020 № 18/61 

Департамент 

охорони здоров’я 

населення 

Дніпровської міської 

ради 

30 Від 06.12.2017 № 12/27 «Про ставки 

та пільги зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території 

міста» 

23.05.2018 № 4/32 

23.10.2019 № 6/49 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

31 Від 06.12.2017 № 13/27 «Про ставки 

земельного податку, розмір орендної 

плати за землю, пільги зі сплати зе-

мельного податку на території міста» 

 

21.02.2018 № 8/30 

23.05.2018 № 5/32 

19.12.2018 № 6/39 

23.01.2019 № 7/40 

20.03.2019 № 4/43 

19.06.2019 № 5/46 

24.07.2019 № 7/47 

24.07.2019 № 8/47 

27.11.2019 № 6/50 

18.12.2019 № 8/52 

18.12.2019 № 9/52 

20.05.2020 № 11/57 

02.09.2020 № 10/60 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

32 Від 20.12.2017 № 44/28 «Про Поря-
док списання майна комунальної 
власності територіальної громади 
міста Дніпра» 

24.04.2019 № 43/44 Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

33 Від 20.12.2017 № 49/28 «Про 

затвердження Положення про 

департамент правового забезпечення 

Дніпровської міської ради» 

05.12.2018 № 15/38 

22.04.2020 № 55/56 

21.10.2020 № 74/62 

Департамент пра-

вового забезпечення 

Дніпровської міської 

ради 

34 Від 31.01.2018 № 31/29 «Про 

затвердження Положення про 

департамент економіки, фінансів та 

міського бюджету Дніпровської  

міської ради» 

24.04.2019 № 125/44 

25.03.2020 №  107/55 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської  

міської ради 



1 2 3 4 

35 Від 21.02.2018 № 46/30 «Про 

затвердження Положення про 

департамент торгівлі та реклами 

Дніпровської міської ради»       

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням міської ради 

від 25.03.2020 № 91/55   

20.02.2019 № 52/42 Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської 

міської ради 

 

36 Від 25.04.2018 № 30/31 «Про 

затвердження Програми сприяння у 

наданні фінансової підтримки ОСББ, 

ЖБК і власникам одно- та двоквар-

тирних житлових будинків у м. Дніп-

рі на впровадження енерго-ефектив-

них заходів «Енергоефективна оселя» 

на 2018 – 2022 роки»   

25.07.2018 № 17/34 

22.05.2019 № 9/45 

19.02.2020 № 13/54 

Департамент з 

інноваційного 

розвитку 

Дніпровської міської 

ради 

37 Від 25.04.2018 № 90/31 «Про 

затвердження Порядку відшкоду-

вання матеріальної шкоди, заподіяної 

майну фізичних і юридичних осіб 

об`єктами благоустрою комунальної 

власності та їх елементами» 

05.12.2018 № 16/38 

20.05.2020 № 69/57 

Департамент 

правового 

забезпечення 

Дніпровської міської 

ради 

Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

38 Від 20.06.2018 № 48/33 «Про 
затвердження Положення про парти-
ципаторне бюджетування (бюджет  
участі) у м. Дніпрі» фонд міської 
ради»  

Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
25.03.2020 № 93/55 

 

22.05.2019 № 47/45 

24.07.2019 № 84/47 

22.01.2020 № 119/53 

 

 

Департамент 

інноваційного роз-

витку Дніпровської 

міської ради 

39 Від 25.07.2018 № 67/34 «Про 

затвердження Положення про депар-

тамент інформаційних технологій 

Дніпровської міської ради» 

24.02.2021 № 79/4 

 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

Дніпровської міської 

ради 

40 Від 19.09.2018 № 95/35 «Про 
затвердження Порядку передачі бага-
токвартирних будинків в управління 
інших суб`єктів господарювання, які 
є виконавцями послуги з управління 
багатоквартирним будинком» 

 

20.02.2019 № 46/42 

 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

41 Від 19.09.2018 № 102/35 «Про  

затвердження Положення про 

управління з питань охорони 

культурної спадщини Дніпровської 

міської ради» 

 

21.11.2018 № 42/37 

22.04.2020 № 56/56 

Управління з питань 

охорони культурної 

спадщини 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

42 Від 24.10.2018 № 11/36 «Про 
затвердження Комплексної програми 
«Здоров’я населення м. Дніпра» на  
2018 - 2022 рр.»  

 
 

20.03.2019 № 14/43 

25.09.2019 № 16/48 

25.03.2020 № 12/55 

20.05.2020 № 16/57 

27.01.2021 № 9/2  

24.03.2021 № 7/5  

Департамент 

охорони здоров’я 

населення 

Дніпровської міської 

ради 

43 Від 20.03.2019 № 58/43 «Про затверд-
ження Кодексу етики депутатів 
Дніпровської міської ради» 

24.02.2021 № 74/4 Департамент 

забезпечення діяль-

ності Дніпровської 

міської ради 

44 Від 22.05.2019 № 43/45 «Про 
Положення про Лівобережне 
управління соціального захисту 
населення Дніпровської міської 
ради» 

Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
24.06.2020 № 84/58 

23.10.2019 № 63/49 

19.02.2020  № 44/54 

Лівобережне 

управління 

соціального захисту 

населення 

Дніпровської міської 

ради 

45 Від 22.05.2019 № 45/45 «Про 
Положення про Центральне 
управління соціального захисту 
населення Дніпровської міської 
ради» 

Визнано такими, що втратили 
чинність рішенням міської ради від 
20.05.2020 № 66/57 

 

23.10.2019 № 64/49 

19.02.2020  № 46/54 

 

Центральне 

управління 

соціального захисту 

населення 

Дніпровської міської 

ради 

46 Від 20.05.2020 № 14/57 «Про 
затвердження Положення про 
застосування електронної системи 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
Дніпровській міській раді» 

 

22.07.2020 № 10/59 Управління аудиту 

та контролю 

Дніпровської міської 

ради 

 

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради 

 

47 Від 22.12.2005 № 5368 «Про затверд-

ження Порядку використання коштів 

резервного фонду міського бюджету» 

 

 

01.09.2016 № 363 – в.ч. 

19.03.2019 № 248 – в.ч. 

10.09.2020 № 927 

 

Департамент 

економіки, фінансів 

та міського бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

48 Від 11.04.2011 № 512 «Про  

затвердження тарифів вартості послуг  

паркування на майданчиках для 

платного паркування транспортних 

засобів у м. Дніпрі» 

 

 

 

28.09.2011 № 1234 

25.05.2017 № 383 

05.12.2017 № 943 

24.04.2018 № 323 

23.10.2018 № 1039 

23.07.2019 № 743 

18.02.2020 № 253 

28.08.2020 № 882 - в.ч. 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 



49 Від 23.06.2016 № 234 «Про затверд-

ження Порядку надання адресної до-

помоги на оплату житлово-кому-

нальних послуг родинам інвалідів у 

м. Дніпрі» 

 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 26.01.2021 № 47  

10.11.2016 № 520 

14.02.2017 № 76 

23.01.2018 № 17 

11.04.2018 № 278 

18.12.2018 № 1256 

19.02.2019 № 227 

18.06.2019 № 569 

21.01.2020 № 17  

24.03.2020 № 308 

21.07.2020 № 778 

 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

50 Від 23.06.2016 № 235 «Про часткове 

відшкодування витрат на послуги з 

поховання померлих воїнів-інтерна-

ціоналістів - учасників бойових дій на 

території інших держав» 

14.02.2017 № 76 Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

51 Від 23.06.2016 № 236 «Про затверд-

ження Порядку надання щомісячної 

адресної допомоги сім’ям загиблих 

(померлих) інвалідів війни і учас-

ників бойових дій та сім’ям загиблих 

(померлих) учасників бойових дій в 

Афганістані, які не мають права на 

отримання пільг з оплати житлово-

комунальних послуг, залежно від се-

редньомісячного сукупного доходу» 

 

10.11.2016 № 520 

14.02.2017 № 76 

11.04.2018 № 278 

18.12.2018 № 1256 

19.02.2019 № 227 

18.06.2019 № 569 

26.07.2019 № 772 

24.03.2020 № 308 

21.07.2020 № 778 

26.01.2021 № 49 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

52 Від 12.07.2016 № 251 «Про часткове 

відшкодування витрат на послуги з 

поховання громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастро-

фи» 

14.02.2017 № 76 Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

53 Від 12.07.2016 № 252 «Про затверд-

ження Порядку надання щомісячної 

адресної допомоги дружинам (чоло-

вікам) померлих громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи, віднесених до ка-

тегорії 3, смерть яких пов’язана з 

ліквідацією наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, які не мають 

права  на  отримання   пільг  з  оплати 

житлово-комунальних послуг, залеж-

но від середньомісячного сукупного 

доходу» 

10.11.2016 № 520 

14.02.2017 № 76 

11.04.2018 № 278 

19.02.2019 № 227 

18.06.2019 № 569 

24.03.2020 № 308 

21.07.2020 № 778 

26.01.2021 № 49 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

54 Від 12.07.2016 № 253 «Про затверд-

ження Порядку надання адресної до-

помоги на оплату житлово-кому-

нальних послуг дружинам (чоло-

вікам) померлих громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи, смерть яких не 

пов’язана з ліквідацією наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС» 

10.11.2016 № 520 

14.02.2017 № 76 

11.04.2018 № 278 

18.12.2018 № 1256 

19.02.2019 № 227 

18.06.2019 № 569 

24.03.2020 № 308 

21.07.2020 № 778 

26.01.2021 № 49 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

55 Від 12.07.2016 № 258 «Про допомогу 

на поховання деяких категорій осіб» 

14.02.2017 № 76 Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

56 Від 05.08.2016 № 333 «Про Порядок 

використання коштів, передбачених у 

міському бюджеті для надання фі-

нансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю та 

ветеранів міста Дніпра» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 19.05.2020 № 542 

14.02.2017 № 76 

20.06.2017 № 473 

23.10.2018 № 1013 

 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

57 Від 05.08.2016 № 334 «Про затверд-

ження Порядку відшкодування вар-

тості понад нормативно наданих 

житлово-комунальних послуг особам, 

які мають особливі та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, 

членами їх сімей, вдовам (вдівцям), 

які не вийшли заміж (не одружилися) 

вдруге, у місті Дніпрі» 

14.02.2017 № 76 

11.04.2018 № 278 

18.06.2019 № 569 

24.03.2020 № 308 

Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

58 Від 26.01.2017 № 31 «Про запровад-

ження системи електронного обліку 

об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства і сфери послуг у місті 

Дніпрі» 

19.06.2018 № 545 

 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

59 Від 14.02.2017 № 80 «Про створення 

експертної комісії з партиципаторно-
го бюджетування (бюджет участі) у 

м. Дніпрі» 

27.07.2018 № 795 Департамент з 

інноваційного 

розвитку 

Дніпровської міської 

ради 

60 Від 14.11.2017 № 865 «Про затверд-

ження Комплексної схеми розмі-

щення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяль-

ності на території м. Дніпра» 

28.12.2017 № 1058 Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

    

61 Від 23.01.2018 № 27 «Про затверд-

ження Порядку видачі довідок про 

склад сім’ї або зареєстрованих у жит-

ловому приміщенні/будинку осіб» 

20.02.2018 № 169 

19.06.2018 № 561 

18.12.2018 № 1294 

23.04.2019 № 404 

Департамент  

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур  

Дніпровської міської 

ради 

 

62 Від  20.02.2018 № 112 «Про 

затвердження Регламенту виконав-

чого комітету Дніпровської міської 

ради» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 26.01.2021 № 2 

 

27.07.2018 № 743 

24.03.2020 № 372 

07.04.2020 № 417 

Департамент 

забезпечення діяль-

ності виконавчих 

органів Дніпровської 

міської ради 



1 2 3 4 

63 Від 22.05.2018 № 401 «Про порядок 

надання адресної матеріальної допо-

моги на лікування та придбання ліків 

особам з інвалідністю, які брали 

безпосередню участь в антитеро-

ристичній операції, та членам сімей 

учасників антитерористичної опера-

ції, які загинули або померли внаслі-

док поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час участі в анти-

терористичній операції» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 19.03.2019 № 300 

27.07.2018 № 789 Департамент  

соціальної політики 

Дніпровської міської 

ради 

64 Від 19.06.2018 № 562 «Про затверд-

ження Порядку надання обмеженого 

доступу, підключення і використання 

у межах повноважень Електронної 

картотеки обліку зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

та форми договору про підключення і 

використання у межах повноважень 

Електронної картотеки обліку заре-

єстрованих у житловому приміщенні/ 

будинку осіб» 

27.07.2018 № 793 - в.ч 

23.04.2019 № 403 

20.10.2020 № 1107 

 

Департамент  

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур 

Дніпровської міської 

ради 

65 Від 20.11.2018 № 1125 «Про затверд-

ження планів діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 

рік» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 14.11.2019 № 1098 

18.06.2019 № 647 

08.10.2019 № 960 

Департамент 

правового 

забезпечення 

Дніпровської міської 

ради 

66 Від 18.12.2018 № 1198 «Про затверд-

ження Порядку використання коштів, 

передбачених у міському бюджеті 

для надання фінансової підтримки 

центрам первинної медико-санітарної 

допомоги м. Дніпра» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 23.06.2020 № 690 

19.03.2019 № 233 

08.10.2019 № 950 

 

Департамент 

охорони здоров’я 

населення 

Дніпровської міської 

ради 

67 Від 18.12.2018 № 1272 «Про 

впровадження у межах м. Дніпра 

автоматизованої системи контролю 

оплати вартості послуг з паркування» 

16.04.2019 № 357 Інспекція з питань  

контролю за 

паркуванням  

Дніпровської міської 

ради 

68 Від  14.11.2019 № 1098 «Про 

затвердження планів діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2020 рік» 

Визнано такими, що втратили 

чинність рішенням виконкому 

міської ради від 24.11.2020 № 1169 

17.12.2019 № 1398 

24.03.2020 № 354  

23.06.2020 № 710   

Департамент 

правового 

забезпечення 

Дніпровської міської 

ради 



1 2 3 4 

69 Від 24.11.2020 № 1169 «Про 

затвердження планів діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік» 

23.02.2021 № 162 Департамент 

правового 

забезпечення 

Дніпровської міської 

ради 

 

Розпорядження міського голови 

 

70 Від 27.06.2018 № 799-р «Про ство-

рення робочої групи з розгляду 

питань про можливість надання права 

обмеженого доступу до Електронної 

картотеки обліку зареєстрованих  

у житловому приміщенні/будинку 

осіб» 

23.07.2018  

№ 944-р – в.ч. 

16.10.2018 № 1420-р -

в.ч. 

03.07.2019 № 1150-р 

Департамент  

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур 

Дніпровської міської 

ради 

71 Від 16.12.2019 № 1995-р «Про 

затвердження Порядку проведення 

аналізу роботи на моніторинговому 

порталі «DoZorro» 

28.09.2020 № 1149-р управління аудиту та 

контролю 

Дніпровської міської 

ради 

 


