
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан упровадження державної регуляторної  

політики у сфері господарської діяльності 

(м. Дніпро) 

 

Критерії оцінки стану 

впровадження 

державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності 

За 

I  

квартал 

2018 року 

За 

IІ  

квартал 

2018 року 

За 

IІІ квартал 

2018 року 

За 

IV квартал 

2018 року 
За 2018 рік 

Наявність   плану   діяльності   з   

підготовки проектів  регуляторних  

актів   (так, ні) 

Так Так Так 

 

Так Так 

Кількість запланованих проектів 

регуляторних актів, одиниць 

4 13 7 2 26 

Кількість  прийнятих  регулятор-

них  актів, одиниць 

3 - 1  1 5 

Кількість  опублікованих: 

повідомлень  про оприлюднення 

проектів регуляторних актів/ 

проектів  регуляторних  актів  з  

аналізом їх регуляторного впли-

ву, одиниць 

2/1 2/2 1/0 0/1 5/4 

- у друкованих засобах масової 

інформації 

2/0 2/0 1/0 -/0 5/0 

- на офіційних веб-сторінках 

місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого само-

врядування 

2/1 2/2 1/0 0/1 5/4 

Кількість наданих пропозицій/ 

зауважень до проектів регулятор-

них актів від представників  

громадськості, одиниць 

- - - - - 

Кількість проведених публічних 

обговорень  проектів регуляторних 

актів, одиниць: 

1 1 1 1 4 

- громадських слухань - - - - - 

- круглих столів - - - - - 

- семінарів  - - -  

- форумів, зборів  

 

1 1 1 1 4 

Наявність реєстру чинних 

регуляторних актів (так, ні) 

Так Так Так Так Так 

-кількість регуляторних актів 

внесених до нього 

35 35 35 36 36 

Кількість проведених заходів з 

відстеження результативності  

регуляторних актів із зазначенням 

типу відстеження (обов’язково 

зазначити:  базове,  повторне  або  

періодичне) та термінів їх 

виконання 

Базове – 2: 

25.12.2017-

15.01.2018; 

09.01.2018-

25.01.2018 

 

Базове – 1: 

09.04.2018 -

09.05.2018 

Базове – 1: 

03.09.2018-

15.09.2018  

 

 

Базове – 1: 

03.09.2018-

20.09.2018 

(оприлюдн.: 

08.10.2018) 

Базове – 5: 

25.12.2017-

15.01.2018; 

09.01.2018-

25.01.2018; 

09.04.2018 -

09.05.2018; 

03.09.2018- 

15.09.2018; 

03.09.2018- 

20.09 .2018 

 



Повторне- 1: 

01.03.2018-

25.03.2018 

_ Повторне-1: 

01.08.2018-

30.08.2018 

 

Повторне-1: 

01.10.2018 – 

31.10.2018; 

Повторне – 3 

01.03.2018-

25.03.2018; 

01-08.2018-

30.08.2018; 

01.10.2018 – 

31.10.2018 

Періодичне -1:  

01.03.2018-

20.03.2018 

Періодичне- 2: 

01.05.2018 - 

31.05.2018; 

11.06.2018-  

25.06.2018 

Періодичне-1: 

15.07.2018- 

15.08. 2018 

Періодичн.-1 

01.11.2018-

30.11.2018 

Періодичне -5 

01.03.2018-

20.03.2018; 

01.05.2018 - 

31.05.2018; 

11.06.2018-  

25.06.2018; 

15.07.2018- 

15.08. 2018; 

01.11.2018-

30.11.2018 



Перегляд регуляторних актів за 2018 рік 

м. Дніпро 

№ 

з/п 

Розробник  

регуляторного акта 

Назва регуляторного акта, 

щодо якого проводився 

перегляд на відповідність 

принципам державної 

регуляторної політики 

Підстава проведення 

перегляду(*визначається 

відповідно до статті 11 

Закону України «Про 

засади державної 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності») 

Висновок щодо відповідності 

регуляторного акту принципам 

державної регуляторної 

політики:  - відповідає;                              

- потребує внесення змін;                         

- потребує скасування 

Дії регуляторного 

органу щодо 

приведення у 

відповідність з 

принципами 

державної 

регуляторної 

політики 

1 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 10.10.2012 № 1124 

«Про встановлення вартості 

надання Комунальним 

підприємством «Бюро 

обліку майнових прав та 

діяльності з нерухомістю» 

Дніпропетровської міської 

ради послуг з виконання 

технічних дій, пов`язаних з 

наданням інформаційних 

довідок та витягів з Реєстру 

об`єктів права комунальної 

власності територіальної 

громади міста Дніпропет-

ровська»  

Розпорядження міського 

голови 

 від 31.08.2016 № 596-р 

«Про перегляд актів» 

Потребує (варіант визначається 

розробником): 

- визнати таким що втратило 

чинність; 

- прийняти нове рішення сто-

совно предмету регулювання з 

додержанням вимог Закону; 

- внести зміни до рішення з 

додержанням вимог Закону 

Визнано таким, 

що втратило 

чинність. 

Прийнято нове 

рішення від 

24.04.2018  

№ 399 стосовно 

предмету регулю-

вання – як 

індивідуально-

правовий акт, не 

регуляторний 

2 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 21.08.2013 № 325 

«Про затвердження 

вартості господарських 

послуг, які надаються 

Комунальним підпри-

ємством «Бюро обліку 

майнових прав та діяль-

ності з нерухомістю» 

Дніпропетровської міської 

ради» 

 

Розпорядження міського 

голови 

 від 31.08.2016 № 596-р 

«Про перегляд актів» 

Потребує (варіант визначається 

розробником): 

- визнати таким що втратило 

чинність; 

- прийняти нове рішення сто-

совно предмету регулювання з 

додержанням вимог Закону; 

- внести зміни до рішення з 

додержанням вимог Закону 

Визнано таким, 

що втратило 

чинність. 

Прийнято нове 

рішення від 

24.04.2018  

№ 399 стосовно 

предмету регулю-

вання – як 

індивідуально-

правовий акт, не 

регуляторний 

 



1 2 3 4 5 6 

3 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Рішення міської ради від 

29.12.2014 № 43/59 «Про 

затвердження Порядку 

розрахунків за спожиту 

воду для потреб гарячого 

водопостачання між 

водопостачальними, 

теплопостачальними 

організаціями та 

споживачами міста» 

 

Розпорядження міського 

голови від 31.08.2016            

№ 596-р «Про перегляд 

актів» 

Потребує (варіант визначається 

розробником): 

- визнати таким що втратило 

чинність;                                           - 

прийняти нове рішення сто-совно 

предмету регулювання з 

додержанням вимог Закону;                    

- внести зміни до рішення з 

додержанням вимог Закону 

 

Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

4 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради  від 19.02.2015 № 129 

«Про затвердження Правил 

приймання та скиду 

(водовідведення) стічних 

вод підприємств у систему 

каналізації                               

м. Дніпропетровська» 

Розпорядження міського 

голови  від 31.08.2016                

№ 596-р «Про перегляд 

актів» 

Потребує (варіант визначається 

розробником): 

- визнати таким що втратило 

чинність;                                                              

- прийняти нове рішення сто-

совно предмету регулювання з 

додержанням вимог Закону;                     

- внести зміни до рішення з 

додержанням вимог Закону 

 

Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

5 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Рішення  міської ради  від 

27.06.2012 № 26/25 «Про 

затвердження Порядку 

здійснення заходів з 

контролю за утриманням у 

належному стані, збере-

женням, відновленням та 

упорядкуванням об`єктів 

благоустрою міста Дніпро-

петровська з урахуванням 

особливостей їх 

використання»    

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА                                              

з метою приведення 

діючого нормативно-

правового акта у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства 

Потребує внесення змін Рішенням  

від 23.05.2018            

№ 40/32  

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині. 

Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки  

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

6 Департамент транспорту та 

транспортної інфраструк-

тури Дніпровської міської 

ради 

 

Рішення виконкому міської 

ради від 28.05.2013 № 197 

«Про затвердження Умов 

перевезення та організації 

проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

міських автобусних марш-

рутах загального користу-

вання у м. Дніпро-

петровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА з метою 

забезпечення якісного 

транспортного 

обслуговування населення 

міста, недопущення 

монополізації на ринку 

пасажирських перевезень, 

визначення умов з 

організації перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у 

м. Дніпрі  
 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність та прийняття 

нового рішення стосовно 

предмету регулювання 

Рішенням від 

22.05.2018 № 353 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині. 

 

Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

7 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 28.08.2013 № 399 

«Про організацію та 

проведення конкурсу щодо 

визначення виконавців 

послуг з вивезення 

побутових відходів у                   

м. Дніпрі за територіальним 

принципом» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  з метою 

приведення діючого 

нормативно-правового 

акта у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

Потребує внесення змін  Рішеннями від: 

22.05.2018 № 416; 

19.06.2018 № 559;  

04.09.2018 № 888 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині 

8 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 31.08.2011 № 1147 

«Про встановлення тарифів 

на послуги із вивезення 

(збирання, перевезення), 

утилізації або захоронення 

твердих і великогабаритних 

побутових відходів для всіх 

груп споживачів» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Рішеннями від: 

04.12.2018 № 1192; 

18.12.2018 № 1295 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині. 

 

Включено до  

Плану діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2019 рік 



1 2 3 4 5 6 

9 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Рішення міської ради від 

21.12.2016 № 38/17 «Про 

затвердження Правил пар-

кування транспортних 

засобів на території міста 

Дніпра» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА з метою 

забезпечення прозорого та 

ефективного порядку 

проведення конкурсу з 

визначення оператора 

майданчика для 

паркування транспортних 

засобів 

 

 

Потребує внесення змін Рішенням від 

19.12.2018            

№ 63/39 внесено 

зміни у 

нерегуляторній 

частині. 

 

Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

 

10 Департамент економіки, 

фінансів та міського 

бюджету Дніпровської 

міської ради 

 

Рішення міської ради від 

21.03.2007 № 6/11 «Про 

порядок залучення коштів 

на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста 

Дніпропетровська» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА з метою 

удосконалення механізму 

залучення коштів 

замовників (забудовників) 

на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста  

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність та прийняття 

нового рішення стосовно 

предмету регулювання 

Проект нового 

рішення стосовно 

предмету регулю-

вання оприлюд-

нено 22.05.2018 

на веб-сайті місь-

кої ради у  розділі 

«Регуляторна 

політика».  

Проводяться 

регуляторні 

процедури, згідно 

з Законом 

 

11 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Рішення виконкому міської 

ради від 21.05.2014 № 247 

«Про встановлення гранич-

них тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів та 

багажу на міських авто-

бусних маршрутах загаль-

ного користування у м. Дні-

пропетровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність 

Рішенням викон-

кому міської ради 

від 20.02.2018  

№ 158 визнано 

таким, що  

втратило чинність  

рішення виконкому 

міської ради від 

21.05.2014 № 247 

 



1 2 3 4 5 6 

12 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

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»  

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність 

Рішенням  

виконкому 

міської ради від 

20.02.2018 № 135 

визнано таким, 

що втратило 

чинність  рішення 

виконкому 

міської ради від 

27.04.2017 № 240 

 

13 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради        

від 29.05.2013 № 39/35 

«Про затвердження 

Порядку передачі об’єктів 

(елементів) благоустрою           

м. Дніпропетровська в 

тимчасове використання не 

за їх цільовим призна-

ченням при реалізації 

потреб для об’єктів сфери 

споживчого ринку та сфери 

послуг» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА, з метою 

упорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд та засобів 

пересувної мережі 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність та прийняття 

нового рішення стосовно 

предмету регулювання 

Рішенням  

міської ради від 

19.09.2018            

№ 96/35 визнано 

таким, що 

втратило чинність  

рішення міської 

ради від 

29.05.2013  

№ 39/35 

14 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

28.11.2007 № 25/25 «Про 

затвердження норм 

утворення твердих 

побутових відходів для 

житлових будинків 

територіальної громади 

міста Дніпропетровська 

незалежно від форми 

власності та для 

підприємств невиробничої 

сфери» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА з метою 

приведення діючого 

нормативно-правового 

акта  у відповідність до 

вимог чинного законо-

давства, визначення 

реальних обсягів утво- 

Потребує внесення змін  Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 



1 2 3 4 5 6 

15 Департамент забезпечення 

діяльності виконавчих 

органів Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 28.09.2011                       

№ 1237«Про ціни на роботи 

(послуги), що виконуються 

архівним управлінням 

Дніпропетровської міської 

ради» 

За ініціативою регуля-

торного органу, який 

прийняв РА  з метою 

приведення діючого 

нормативно-правового акта 

у відповідність до вимог 

чинного законодавства 

Потребує внесення змін Включено до  

Планів діяльності з 

підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

16 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради                  

від 30.05.2012 № 47/24 «Про 

деякі питання розміщення 

тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької 

діяльності у м. 

Дніпропетровську» 

За ініціативою регулятор-

ного органу, який прийняв 

РА з метою упорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд та засобів 

пересувної мережі 

Потребує внесення змін або 

прийняття нового рішення сто-

совно предмету регулювання 

Включено до  

Планів діяльності з 

підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

17 Департамент торгівлі та 

реклами Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 16.02.2004 № 325 

«Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами в місті 

Дніпрі» 

За ініціативою 

регуляторного органу, який 

прийняв РА з метою 

прийняття нового порядку 

Потребує прийняття нового 

рішення стосовно предмету 

регулювання 

Включено до  

Планів діяльності з 

підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

18 Департамент торгівлі та 

реклами Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

18.02.2004 № 29/15 «Про 

розміщення зовнішньої 

реклами в місті Дніпрі» 

За ініціативою 

регуляторного органу, який 

прийняв РА   

 

Потребує затвердження нового 

Положення про порядок оплати за 

тимчасове користування місцями 

розташування рекламних засобів у 

місті 

Включено до  

Планів діяльності з 

підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

19 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

27.11.2013  № 44/43 «Про  

затвердження Правил 

благоустрою території міста 

Дніпропетровська» 

За ініціативою 

регуляторного органу, який 

прийняв РА з метою 

приведення  нормативно-

правового акта у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства 

Потребує внесення змін Включено до  

Планів діяльності з 

підготовки 

проектів РА на 

2018 та 2019 роки 

20 Департамент 

адміністративних послуг та 

дозвільних процедур 

Дніпровської міської ради 

Рішення міської ради від 

19.07.2017 № 38/23 «Про 

затвердження Положення про  

облік об’єктів нерухомого май-

на на території міста Дніпра, 

передачу та зберігання інвен-

таризаційних справ на ці 

об’єкти» 

За ініціативою 

регуляторного органу, який 

прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Включено до  

Плану діяльності з 

підготовки 

проектів РА на 

2019 рік 



1 2 3 4 5 6 

21 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

 

Рішення міської ради від 

19.09.2018 № 96/35 «Про 

затвердження Порядку пе-

редачі об’єктів (елементів) 

благоустрою м. Дніпра в 

тимчасове використання не 

за функціональним при-

значенням для здійснення 

господарської діяльності у 

сфері споживчого ринку та 

послуг» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Включено до  

Плану діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2019 рік 

22 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 24.04.2012   № 403 

«Про затвердження Правил 

поводження з відходами у 

місті Дніпропетровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Включено до  

Плану діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2019 рік 

23 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Рішення виконкому міської 

ради від 20.02.2018 № 158 

«Про встановлення 

граничних тарифів на 

послуги з перевезення 

пасажирів та багажу на 

міських автобусних 

маршрутах загального 

користування у м. Дніпрі» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Включено до  

Плану діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2019 рік 

 

Прийняття регуляторних актів за 2018 рік 
 

м. Дніпро 
№ 

з/п 

Розробник  

регуляторного акта 

Назва та реквізити регуляторних актів,  

прийнятих у регіоні 

 

Реквізити реєстрації в 

органах юстиції 

Дата набрання 

чинності 

1 Департамент житлового 

господарства Дніпровської міської 

ради 

Рішення виконкому міської ради від 20.02.2018  

№ 135 «Про порядок визначення розміру плати за 

доступ до інфраструктури об’єкта будівництва 

(житловий фонд, що перебуває у комунальній 

власності територіальної громади міста)» 

 

- З 01.03.2018 – 

 оприлюднення у 

газеті «Наше місто» 



1 2 3 4 5 

2 Департамент транспорту та транс-

портної інфраструктури Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.02.2018  № 158 «Про встановлення граничних 

тарифів на послуги з перевезення пасажирів та 

багажу на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Дніпрі» 

- З 01.03.2018 – 

 оприлюднення у 

газеті «Наше місто» 

3 Департамент по роботі з активами 

Дніпровської міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.02.2018 № 173 «Про затвердження Положення 

про порядок обстеження стану житлових/ 

нежитлових будинків, житлових/нежитлових 

приміщень, квартир та житлових/нежитлових 

приміщень гуртожитків комунальної власності 

територіальної громади міста» 

- З 01.03.2018 – 

 оприлюднення у 

газеті «Наше місто» 

4 Інспекція з питань благоустрою 

Дніпровської міської ради 

Рішення міської ради від 19.09.2018 № 96/35  

«Про затвердження Порядку передачі об’єктів 

(елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове 

використання не за функціональним 

призначенням для здійснення господарської 

діяльності у сфері споживчого ринку та послуг» 

- З 27.09.2018 – 

 оприлюднення у 

газеті «Наше місто» 

 

5 Департамент по роботі з активами 

Дніпровської міської ради 

Рішення виконавчого комітету міської ради        

від 18.12.2018 № 1250 «Про затвердження 

Принципів візуальної організації розміщення 

рекламних засобів, вивісок і табличок на фасадах 

будівель  м. Дніпра» 

- З 27.12.2018 – 

оприлюднення у 

газеті «Наше місто» 

 

 

Відстеження результативності за 2018 рік 

 

м. Дніпро 

№ 

з/п 

Розробник  

регуляторного акта 

Назва та реквізити регуляторних актів, щодо яких 

проведені заходи з відстеження результативності 

 

Висновок за результатом проведення заходів з 

відстеження результативності 

1 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного 

акта - проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок обстеження 

стану житлових/нежитлових будинків, житлових/ нежитло-

вих приміщень, квартир та житлових/ нежитлових примі-

щень гуртожитків комунальної власності територіальної 

громади міста» 

 

Затвердження проекту регуляторного акта та 

відповідного Положення сприятиме: 

- упорядкуванню здійснення обстежень Об'єктів 

для подальшої зміни правового режиму;  

- підвищенню рівня якості отримання послуг щодо 

обстеження стану Об'єктів; 

- зменшенню витрат часу суб’єктів господарю-

вання на виконання вимог регулювання 



1 2 3 4 

2 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного 

акта - проекту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про порядок визначення розміру плати за доступ до 

інфраструктури об’єкта будівництва (житловий фонд, що 

перебуває у комунальній власності територіальної громади 

міста)» 

 

Прийняття проекту регуляторного акта надасть 

можливість: 

- суб’єктам господарювання, що здійснюють 

діяльність на ринку телекомунікацій отримати 

рівні умови для здійснення будівництва та 

експлуатації телекомунікаційних мереж, надавати 

телекомунікаційні послуги споживачам на 

високому рівні;  

- впорядкувати механізм визначення розміру пла-

ти за доступ до інфраструктури об’єкта будів-

ництва (житловий фонд, що перебуває у кому-

нальній власності територіальної громади міста) 

3 Департамент економіки, 

фінансів та міського 

бюджету Дніпровської 

міської ради 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного 

акта – проекту рішення міської ради «Про пайову участь 

замовників у розвитку інфраструктури міста Дніпра»  

Прийняття проекту регуляторного акта надасть 

можливість: 

- удосконалити механізм залучення замовників до 

пайової участі шляхом затвердження Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі (внесків) у розвитку 

інфраструктури міста Дніпра відповідно до вимог 

законодавства України; 

- збільшити надходження коштів пайової участі до 

місцевого бюджету та спрямувати їх на вирішення 

проблем, пов’язаних з поліпшенням 

інфраструктури міста, її технічного стану, 

подальшим оновленням і розвитком 

4 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного 

акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Порядку передачі об’єктів (елементів) благоустрою              м. 

Дніпра в тимчасове використання не за функціональним 

призначенням для здійснення господарської діяльності у 

сфері споживчого ринку та послуг» 

Прийняття проекту регуляторного акта надасть 

можливість встановити зональне розподілення 

території міста (історичний центр міста, червоні 

лінії вулиць, інші території) та застосування 

диференційованого підходу щодо визначення 

розміру оплати за тимчасове використання об'єктів 

(елементів) благоустрою м. Дніпра не за 

функціональним призначенням для здійснення 

господарської діяльності у сфері споживчого 

ринку та послуг, що перебувають у комунальній 

власності, оплати за зберігання тимчасових споруд 

у випадку їх зберігання КП «Благоустрій міста» у 

разі здійснення примусового демонтажу 
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5 Департамент по роботі з 

активами 

Дніпровської міської ради 

 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного  

акта - проекту рішення виконавчого комітету Дніпровської 

міської ради «Про затвердження Принципів візуальної 

організації розміщення рекламних засобів, вивісок і табличок 

на фасадах будівель м. Дніпра» 

 

Прийняття проекту регуляторного акта надасть 

можливість запровадження єдиних  Принципів 

візуальної організації розміщення рекламних за-

собів, вивісок і табличок на фасадах будівель      м. 

Дніпра, забезпечення дотримання Правил 

благоустрою території міста Дніпра, захист 

культурних і майнових інтересів територіальної 

громади м. Дніпра, поліпшення зовнішнього 

вигляду міського середовища 

6 Департамент транспорту                 

та транспортної інфра-

структури Дніпровської 

міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного     

акта - рішення Дніпровської міської ради від 21.12.2016          

№ 38/17 «Про затвердження Правил паркування  транспорт-

них засобів на території міста Дніпра» 

Прийняття регуляторного акта має позитивні 

наслідки: упорядковано місця для паркування 

транспортних засобів;  підвищено дисципліну 

справляння збору за місця для паркування та 

зростання його надходжень. 

Впровадження Правил слід вважати доцільним та 

ефективним 

7 Депутат Дніпровської 

міської ради Лисенко М. О., 

 

Департамент  благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного     

акта - рішення міської ради від 13.04.2017 № 72/19 «Про 

затвердження Правил утримання тварин у домашніх умовах 

та поводження з домашніми тваринами на території міста 

Дніпра» 

Регуляторний акт відповідає чинному законо-

давству, сприяє укріпленню принципів мораль-

ності та гуманності суспільства, упорядкуванню 

діяльності у сфері утримання домашніх та інших 

тварин, поліпшенню санітарно-епідеміологічного 

стану міста Дніпра завдяки зменшенню кількості 

безпритульних тварин майже на 50 % у порівнянні 

з 2016 роком за рахунок планових стерилізацій та 

вакцинацій 

8 Департамент 

адміністративних послуг та 

дозвільних процедур 

Дніпровської міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

– рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 38/23 

«Про затвердження Положення про облік об’єктів 

нерухомого майна на території міста Дніпра, передачу та 

зберігання інвентаризаційних справ на ці об’єкти» 

Регуляторний акт відповідає чинному 

законодавству та має позитивні наслідки. Дає 

можливість: упорядкувати облік об’єктів 

нерухомого майна незалежно від форм власності; 

оперативно вносити поточні зміни в облік об’єктів 

нерухомого майна у випадках самочинного 

будівництва та переобладнання; надавати 

інформацію заявникам щодо обліку об’єктів 

нерухомого майна; надавати інформацію до 

відповідних органів державного архітектурно-

будівельного контролю стосовно обліку у випадку 

будівництва, реконструкції та ліквідації об’єктів 

нерухомого майна 



1 2 3 4 

9 Департамент по роботі  

з активами Дніпровської 

міської ради. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта - рішення міської ради від 29.02.2012 № 8/21 «Про 

затвердження Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального нерухомого майна»  

Рішення міської ради слід вважати доцільним, 

обґрунтованим, таким, що забезпечує на сьогодні 

досягнення цілей його прийняття 

10 Департамент транспорту                 

та транспортної інфра-

структури Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 

28.05.2013 № 197 «Про затвердження Умов перевезення та 

організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. 

Дніпропетровську» 

 

Регуляторний акт має в цілому позитивні наслідки, 

але у зв’язку зі змінами чинного законо-давства в 

сфері автомобільного пасажирського транспорту 

регуляторний акт втратив свою актуальність, в 

результаті чого виникає необхід-ність прийняття 

нового регуляторного акта стосовно предмету 

регулювання 

11 Департамент забезпечення 

діяльності виконавчих 

органів Дніпровської міської 

ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету Дніпропетровської 

міської ради від 28.09.2011 № 1237 «Про ціни на  роботи 

(послуги), що виконуються архівним управлінням 

Дніпропетровської  міської  ради» 

Прийняття регуляторного акта є доцільним та 

ефективним, результати реалізації його положень 

мають позитивну динаміку 

 

12 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 

26.02.2013 № 82 «Про раціональне ведення водного 

господарства міста» 

 

У цілому, регуляторний акт відповідає чинному 

законодавству, його впровадження має пози-

тивний результат. Споживачі міста більш еко-

номно та раціонально використовують питну воду 

і сплачують за фактично використані обсяги  

13 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 

28.08.2013 № 399 «Про організацію та проведення конкурсу 

щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Дніпрі за територіальним принципом» 

Регуляторний акт в цілому є ефективним та має 

позитивні результати. Реалізація його основних 

положень сприяє створенню конкурентного 

середовища при наданні зазначених послуг з 

вивезення побутових відходів у м. Дніпрі за 

територіальним принципом, забезпечити 

дотримання встановлених стандартів, нормативів, 

норм, порядків і правил щодо кількості та якості 

надання послуг із збирання та вивезення 

побутових відходів 
 

 

          Відділ регуляторної політики 

          департаменту правового забезпечення 

          Дніпровської міської ради 


