
                             Станом на 03.05.2018

   
 

План - графік  

проведення у 2018 році відстежень результативності чинних 

регуляторних актів  Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету 
 

№ 

з/п 

Вид                                                       

та назва                             

регуляторного акта 

Виконавець  

Строк          

проведення 

відстеження  

Тип 

відстеження 

(повторне, 

періодичне) 

1 2 3 4 5 

1 Рішення виконкому міської 

ради від 16.02.2004 № 325 

«Про порядок розміщення зов-

нішньої реклами в місті Дні-

пропетровську» (зі змінами) 

 

Департамент 

торгівлі та 

реклами 

Дніпровської 

міської ради 

Вересень-

жовтень  

Періодичне 

2 Рішення виконкому міської 

ради від 28.08.2006 № 3121 

«Про затвердження Положен-

ня про порядок організації 

об’єкта з надання ринкових 

послуг на території міста» 

 

Департамент 

торгівлі та 

реклами 

Дніпровської 

міської ради 

Вересень-

жовтень 

Періодичне  

3 Рішення міської ради від 

21.03.2007 № 6/11 «Про поря-

док залучення коштів на роз-

виток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури 

міста Дніпропетровська» (зі 

змінами) 

 

Департамент 

економіки, 

фінансів та 

міського 

бюджету 

Дніпровської 

міської ради  

Жовтень-

листопад 

Періодичне 

4 Рішення міської ради від 

10.06.2009 № 20/47 «Про виз-

начення послуги з утримання 

будинків і споруд та прибу-

динкових територій в житло-

вому фонді комунальної влас-

ності територіальної громади 

м. Дніпропетровська такою, 

право на надання якої виборю-

ється на конкурсних засадах» 

(зі змінами)     

  

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської 

міської ради 

Березень-

квітень 

Періодичне 



1 2 3 4 5 

5 Рішення міської ради від 

14.09.2011 26/15 «Про визна-

чення виконавців житлово - 

комунальних послуг у житло-

вому фонді комунальної влас-

ності територіальної громади 

м. Дніпропетровська» 

 

 

Департамент  

житлового 

господарства 

Дніпровської 

міської ради 

Жовтень- 

листопад 

Періодичне 

6 Рішення виконкому міської 

ради від 28.09.2011 № 1237 

«Про затвердження цін на ро-

боти (послуги), що виконують-

ся архівним управлінням Дні- 

пропетровської міської ради» 

 

 

Департамент 

забезпечення 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Дніпровської 

міської ради 

Червень-

липень 

Періодичне 

7 Рішення міської ради від 

29.02.2012 № 8/21 «Про зат-

вердження Методики розра-

хунку і порядку використання 

плати за оренду комунального 

нерухомого майна»     

 

Департамент 

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради 

 

 

Квітень-

травень 

Періодичне 

8 Рішення міської ради від 

30.05.2012 № 47/24 «Про деякі 

питання розміщення тимчасо-

вих споруд для здійснення 

підприємницької діяльності у      

м. Дніпропетровську» (зі змі-

нами) 

 

Департамент 

торгівлі та 

реклами 

Дніпровської 

міської ради 

 

Квітень-

травень  

Періодичне 

9 

 

 

 

 

 

Рішення виконкому міської 

ради від 28.05.2013 № 197 

«Про затвердження умов пере-

везення та організації прове-

дення конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських авто-

бусних маршрутах загального 

користування у м. Дніпропет-

ровську» 

 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфра-               

структури 

Дніпровської 

міської ради 

Травень -

червень 

Періодичне 



1 2 3 4 5 

10 Рішення міської ради від 

29.05.2013 № 39/35 «Про зат-

вердження Порядку передачі 

об’єктів (елементів) благоуст-

рою м. Дніпропетровська в 

тимчасове використання не за 

цільовим призначенням при 

реалізації потреб для об’єктів 

сфери споживчого ринку та 

сфери послуг» 

 

Департамент 

торгівлі та 

реклами 

Дніпровської 

міської ради  

 

 

 

Травень-

червень 

Періодичне 

11 Рішення виконкому міської 

ради від 28.08.2013 № 399 

«Про організацію та прове-

дення конкурсу щодо визна-

чення виконавців послуг з 

вивезення побутових відходів 

у м. Дніпропетровську за тери-

торіальним принципом» (зі 

змінами) 

 

Департамент 

екологічної 

політики 

Дніпровської 

міської ради 

Жовтень- 

листопад 

Періодичне 

12 Рішення міської ради від 

25.09.2013 № 53/40 «Про про-

ведення конкурсу щодо виз-

начення розповсюджувача рек-

лами в ліфтах житлових бу-

динків (гуртожитків) комуна-

льної власності територіальної 

громади м. Дніпропетровська» 

  

Департамент  

житлового 

господарства  

Дніпровської 

міської ради 

Листопад-

грудень 

Періодичне 

13 Рішення міської ради від 

25.09.2013 № 54/40 «Про про-

ведення конкурсу з визначення 

юридичної особи для забез-

печення інвестиційної діяль-

ності із встановлення систем 

диспетчеризації у ліфтах жит-

лових будинків комунальної 

власності територіальної гро-

мади м. Дніпропетровська з 

подальшим їх обслуговуван-

ням» (зі змінами) 

 

 

Департамент  

житлового 

господарства  

Дніпровської 

міської ради 

 

 

Листопад-

грудень 

Періодичне 



1 2 3 4 5 

14 Рішення міської ради від 

27.11.2013 № 43/43 «Про зат-

вердження Положення про ор-

ганізацію поховання померлих 

та надання ритуальних послуг 

на території міста Дніпро-

петровська»  

Департамент 

благоустрою 

та інфра-

структури 

Дніпровської 

міської ради 

 

Листопад-

грудень 

Періодичне 

15 Рішення міської ради від 

27.11.2013 № 44/43 «Про зат-

вердження Правил благоуст-

рою території міста Дніпро-

петровська»              

 

Департамент 

благоустрою 

та інфра-

структури 

Дніпровської 

міської ради 

Липень-

серпень 

Періодичне 

16 Рішення міської ради від 

21.12.2016 № 38/17 «Про зат-

вердження Правил паркування 

транспортних засобів на тери-

торії міста Дніпра» 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфра-

структури 

Дніпровської 

міської ради 

Лютий- 

березень 

Повторне 

17 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'єк-

ти»                                                                                     

Департамент 

адміністра-

тивних 

послуг та 

дозвільних 

процедур 

Дніпровської 

міської ради                    

Жовтень-

листопад 

 

 

 

Повторне 

 

 

 

 

18 Рішення міської ради від 

20.09.2017 № 95/24 «Про 

затвердження Положення про 

порядок проведення інвести-

ційних конкурсів для будів-

ництва, реконструкції, рестав-

рації тощо об'єктів житлового 

та нежитлового призначення, 

незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної ін-

фраструктури міста Дніпра»                                                   

Департамент 

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради 

Департамент

правового    

забезпечення 

Дніпровської 

міської ради 

 

Червень-

липень 

Повторне 



19 Рішення виконкому міської 

ради від 19.12.2017 № 988 

«Про затвердження Порядку 

та умов проведення інвести-

ційного конкурсу з визначення 

інвестора для забезпечення 

встановлення та утримання зу-

пиночних комплексів м. Дніп-

ра з подальшим їх обслугову-

ванням та форми інвестицій-

ного договору» 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфра-

структури 

Дніпровської 

міської ради 

 

Листопад-

грудень 

Повторне 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


