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Відстеження результативності за І квартал 2019 року 
 

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 транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного 

акта – проекту  рішення виконавчого комітету  Дніпровської 

міської ради «Про встановлення граничних  тарифів на  пос-

луги з перевезення пасажирів та багажу на міських автобус-

них маршрутах загального користування у м. Дніпрі» 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1697/bazove_20

19.pdf) 

Впровадження регуляторного акта дасть змогу за-

безпечити  виконання  основних  завдань  регулю-

вання  та  контролю за  діяльністю пасажирського 

автомобільного транспорту – забезпечення інтере-

сів  держави, органів  місцевого  самоврядування, 

користувачів  транспортних  послуг  та  суб’єктів 

господарювання, що  надають  послуги  з  переве-

зення автомобільним транспортом незалежно від 

форм власності  

 

2 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта- 

рішення  виконавчого  комітету  Дніпровської  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» 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1696/173.pdf) 

Впровадження регуляторного акта має позитив-

ний результат та дає можливість: 

 

- здійснювати обстеження за Порядком, визна-

ченим законодавством для подальшої зміни 

правового режиму об’єктів нерухомого майна, 

передбаченою чинними нормативними актами; 
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   - сприяти підвищенню рівня якості отримання 

послуг громадянами та суб’єктами господа-

рювання щодо обстеження стану житлових/ 

нежитлових будинків, житлових/нежитлових  

приміщень, квартир та житлових/ нежитлових 

приміщень гуртожитків комунальної власності 

територіальної громади міста (централізований 

прийом та видача документів);  

 

- зменшити витрати часу громадян та суб’єктів 

господарювання на обстеження стану об’єктів 

 

3 Департамент економіки, 

фінансів та міського 

бюджету 

Дніпровської міської ради 

 

Періодичне  відстеження  результативності  регуляторного 

акта – рішення міської ради від 21.03.2007 № 6/11 «Про по-

рядок залучення коштів на розвиток інженерно-транспорт-

ної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська», 

зі змінами 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1693/6-

11_period_2019.pdf) 

 

Цілі, які було визначено під час розробки 

регуляторного акта виконано 

4 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення міської ради від 25.09.2013 № 53/40 «Про 

проведення конкурсу щодо визначення розповсюджувача 

реклами в ліфтах житлових будинків (гуртожитків) кому-

нальної власності територіальної громади м. Дніпропетров-

ська» 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1693/53-40-

period_.pdf) 
 

Регуляторний акт в цілому є не ефективним. 

Впровадження цього регуляторного акта не дало 

змоги отримати очікуваних результатів, тому 

пропонуємо визнати його таким, що втратив 

чинність, в установленому  порядку 

 

5 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення міської ради від 27.11.2013 № 43/43 «Про 

затвердження Положення про організацію поховання 

померлих та надання ритуальних послуг на території міста 

Дніпропетровська» 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1693/43-

43_period.pdf) 

 

У результаті впровадження регуляторного акта 

забезпечено досягнення основної мети – врегу-

лювання процедури поховання та відносин між 

учасниками ринку ритуальних послуг у м. Дніпрі. 

У цілому, регуляторний акт відповідає чинному 

законодавству, його впровадження має позитив-

ний результат 
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6 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта - рішення міської ради від 14.09.2011 № 26/15 «Про 

визначення виконавців житлово-комунальних послуг у 

житловому фонді комунальної власності територіальної 

громади  м. Дніпропетровська» (зі змінами) 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1693/period_26-

15_2019.pdf) 

 

Регуляторний акт в цілому є не актуальним та 

таким, що не відповідає вимогам чинного законо-

давства, тому пропонуємо рішення міської ради 

від 14.09.2011 № 26/15 (зі змінами) визнати таким, 

що втратило чинність, у встановленому порядку 

 

7 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 

28.08.2006 № 3121 «Про затвердження Положення про 

порядок організації об'єкта з надання ринкових послуг на 

території міста» 

(http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1693/3121.pdf) 

У результаті запровадження регуляторного акта 

скорочено термін легітимізації об’єкта з надання 

ринкових послуг на території міста, покращено 

рівень інформованості суб’єктів господарю-

вання щодо комплекту документів, необхідних 

для підготовки відповідного проекту рішення. 

Прийняття регуляторного акта є доцільним та 

ефективним і не потребує змін та доповнень 

 

 

 

 

 


