
 

Реєстр  

чинних регуляторних актів  
на 25.06.2021 

№ 

п/п 
Назва  регуляторного акта 

Зміни 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 

Дніпрі» 

Рішення виконкому 

міської ради 

від 31.08.2011 № 1148; 

від 25.08.2020 № 854 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

 

2 Рішення міської ради від 18.02.2004  

№ 29/15 «Про розміщення зовнішньої 

реклами в місті Дніпрі» 

Рішення міської ради 

від 14.09.2011  

№ 37/15 

Департамент 

торгівлі та 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 

торгівлі та реклами 

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 Дніпра» 

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   терито- 

ріальної громади міста Дніпропет-

ровська незалежно від форми влас-

ності та для підприємств невироб-

ничої сфери» 

 

_ 

 

Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 

7 Рішення виконкому міської ради            

від 10.04.2008 № 834  «Про затверд-

ження тарифів на платні послуги, які 

надаються Міським комунальним під-

приємством «Реформжитло» суб’єк-

там господарювання»  

Рішення виконкому 

міської ради від 

12.03.2009 № 585 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

8 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-

 

_ 

Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 



когабаритних побутових відходів для 

всіх груп споживачів» 



Продовження додатка  

 
1 2 3 4 

9 Рішення міської ради від 14.09.2011                  

№ 35/15 «Про внесення змін до Пра-

вил торгівлі на ринках м. Дніпро-

петровська» 

_ 
Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

10 Рішення виконкому міської ради                  

від 28.09.2011 № 1237 «Про затверд-

ження цін на роботи (послуги), що ви-

конуються архівним управлінням Дні-

пропетровської міської ради» 

 

_ 

Департамент 

забезпечення 

діяльності 

виконавчих органів 

Дніпровської міської 

ради 

11 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 

12 Рішення виконкому міської ради                  

від 24.04.2012 № 403 «Про затверд-

ження Правил поводження з відхо-

дами у місті Дніпрі» 

 

_ Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 

13 Рішення міської ради від 30.05.2012       

№ 47/24 «Про деякі питання розмі-

щення тимчасових споруд для здійс-

нення підприємницької діяльності у  

м. Дніпропетровську» 

 

Рішення міської ради 

від 30.01.2013  

№ 33/31,  

від 24.07.2013  

№ 43/37  

Департамент 

торгівлі та реклами 

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» 

 

_ 

Інспекція з питань 

благоустрою 

Дніпровської міської 

ради 

15 Рішення виконкому міської ради              

від 26.02.2013 № 82 «Про раціо-

нальне ведення водного господарства 

міста» 

 

_ 
Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

16 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» 

Рішення виконкому 

міської ради  

від 19.02.2014 № 75  

Департамент 

екологічної політики 

Дніпровської міської 

ради 



Продовження додатка  
 

1 2 3 4 

17 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 

18 Рішення міської ради від 27.11.2013                   

№ 44/43 «Про  затвердження Правил 

благоустрою території міста Дніпра»  

_ 

 

Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

19 Рішення міської ради від 21.12.2016  

№ 38/17 «Про затвердження Правил 

паркування транспортних засобів на 

території міста Дніпра» 

 

_ 
 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

20  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 VII скликання 

Лисенко М. О., 

департамент  

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

21 Рішення міської ради від 19.07.2017  

№ 38/23 «Про затвердження Поло-

ження про  облік об’єктів нерухомого 

майна на території міста Дніпра, пере-

дачу та зберігання інвентаризаційних 

справ на ці об’єкти» 

 

_ 

 

Департамент 

адміністративних 

послуг та дозвільних 

процедур 

Дніпровської міської 

ради 

22 Рішення міської ради від 20.09.2017  

№ 95/24 «Про затвердження Поло-

ження про порядок проведення інвес-

тиційних конкурсів для будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об'єк-

тів житлового та нежитлового призна-

чення, незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструк-

тури міста Дніпра» 

 

_ 

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради, 

департамент 

правового 

забезпечення  

Дніпровської міської 

ради 

23 Рішення виконкому міської ради від 

19.12.2017 № 988  «Про затвердження 

Порядку та умов проведення інвести-

ційного конкурсу з визначення інвес-

тора для забезпечення встановлення та 

утримання зупиночних комплексів    

м. Дніпра з подальшим їх обслугову-

ванням та форми інвестиційного дого-

вору» 

 

_ 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 



Продовження додатка  
 

1 2 3 4 

24 Рішення виконкому міської ради від 

20.02.2018 № 135 «Про порядок визна-

чення розміру плати за доступ до 

інфраструктури об’єкта будівництва 

(житловий фонд, що перебуває у 

комунальній власності територіальної 

громади міста)» 

 

_ 
 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської міської 

ради 

25 Рішення виконкому міської ради від 

20.02.2018 № 173 «Про затвердження 

Положення про порядок  обстеження 

стану житлових/нежитлових будин-

ків, житлових/нежитлових примі-

щень, квартир та  житлових/нежитло-

вих приміщень  гуртожитків   кому-

нальної власності територіальної  

громади міста» 

 

_ 

 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

26 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» 

 

_ 

 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

27 Рішення виконкому міської ради від 

18.12.2018 № 1250 «Про затверд-

ження Принципів візуальної органі-

зації розміщення рекламних засобів, 

вивісок і табличок на фасадах буді-

вель м. Дніпра» 

 

_ 
 

Департамент по 

роботі з активами 

Дніпровської міської 

ради 

28 Рішення виконкому міської ради від 

24.09.2019 № 935 «Про затвердження 

Умов перевезення та організації 

проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування у 

м. Дніпрі» 

 

_ 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

29 Рішення міської ради від 27.11.2019 № 

56/50 «Про затвердження Правил з 

додержання тиші в громадських 

місцях на території міста Дніпра» 

 

_ 

 

Депутат 

Дніпровської міської 

ради VII скликання 

Шикуленко О. В., 

департамент 

гуманітарної 

політики 

Дніпровської міської 

ради 



Продовження додатка  
 

1 2 3 4 

30 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» 

 

 

_ 

 
 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

31 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» 

 

_ 

 
 

Департамент 

торгівлі та реклами 

Дніпровської міської 

ради 

32 Рішення міської ради від 20.05.2020 

№ 11/57 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 06.12.2017 

№ 13/27 «Про ставки земельного 

податку, розмір орендної плати за 

землю, пільги зі сплати земельного 

податку на території міста» 

 

_ 

 

 

Департамент по 

роботі з доходами 

місцевого бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

33 Рішення виконкому міської ради від 

01.09.2020 № 908 «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод до 

систем централізованого водовідве-

дення м. Дніпра» 

 

_ 

 

 

Департамент 

благоустрою та 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

34 Рішення виконкому міської ради від 

22.12.2020 № 1257 «Про затверд-

ження Умов опорядження та утри-

мання фасадів будівель і споруд на 

території м. Дніпра в межах 

історичних ареалів і на об’єктах 

культурної спадщини поза межами 

історичних ареалів»   

 

_ 

 

 

Управління з питань 

охорони культурної 

спадщини 

Дніпровської міської 

ради 

 

35 Рішення міської ради від 26.05.2021 

№ 10/7 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 06.12.2017 

№ 12/27 «Про ставки та пільги зі 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 

території міста» 

 

_ 

 

 

Департамент по 

роботі з доходами 

місцевого бюджету 

Дніпровської міської 

ради 

36 Рішення міської ради від 26.05.2021 

№ 11/7 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 06.12.2017 

№ 13/27 «Про ставки земельного 

податку, розмір орендної плати за 

землю, пільги зі сплати земельного 

податку на території міста» 

 

 

_ 

 

 

Департамент по 

роботі з доходами 

місцевого бюджету 

Дніпровської міської 

ради 



Продовження додатка  
 

1 2 3 4 

37 Рішення виконкому міської ради від 

03.06.2021 № 573 «Про затвердження 

тарифів на послуги з користування 

майданчиками для платного парку-

вання транспортних засобів у м. Дні-

прі» 

 

 

_ 

 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

38 Рішення виконкому міської ради від 

17.06.2021 № 628  «Про  вста-

новлення  граничних  тарифів  на  

послуги   з  перевезення пасажирів  та  

багажу  на   міських автобусних 

маршрутах загального користування 

у м. Дніпрі» 

 

 

_ 

 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

39 Рішення виконкому міської ради від 

22.06.2021 № 666 «Про встановлення 

тарифів на транспортні  послуги, які 

надаються КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР та КП 

«Дніпровський  метрополітен» 

 

 

_ 

 

 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської 

ради 

 

 

 

 


