
Перегляд регуляторних актів за 2017 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 транспорту та 

транспортної 

інфраструктури міської 

ради 

Рішення міської ради від 

26.11.2014 № 38/58 «Про 

функціонування платних 

автостоянок щодо 

зберігання транспортних 

засобів на території     

 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 

Визнано таким, що 

втратило чинність  

 рішенням міської 

ради від 15.11.2017 

№ 56/26 

 

2 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури міської 

ради 

Рішення міської ради від 

29.12.2014 № 41/59 «Про 

внесення змін до рішення 

міської ради від 26.11.2014 

№ 38/58 «Про функціону-

вання платних автостоянок 

щодо зберігання транс-

портних засобів на тери-

торії  

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 

Визнано таким, що 

втратило чинність  

 рішенням міської 

ради від 15.11.2017 

№ 56/26 

 

3 Департамент благоустрою 

та інфраструктури міської 

ради 

Рішення міської  ради від 

30.05.2012 № 34/24 «Про 

затвердження Правил 

утримання домашніх 

тварин у 

 м. Дніпропетровську» 

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 за регу-

ляторною проце-

дурою рішення 

міської ради від 

13.04.2017 № 72/19 

«Про затвердження 

Правил утримання 

тварин у домашніх 

умовах та повод-

ження з домашніми 



тваринами на тери-

торії міста Дніпра»  

4 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

 Рішення міської ради від 

19.10.2011 № 28/16 «Про 

внесення змін до рішення 

міської ради від 10.06.09  № 

20/47 «Про визначення 

послуги з утримання 

будинків і споруд та при-

будинкових територій в 

житловому фонді 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Дніпропетровська такою, 

право на надання якої 

виборюється на конкурсних 

засадах» 

 

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 

 

На виконання 

доручень за резуль-

татами перегляду 

від 06.12.2016 

№ 4/10-1310 

розробником підго-

товлено та опри-

люднено 

05.07.2017 

проект рішення 

міської ради про 

визнання такими, 

що втратили 

чинність,  рішень 

міської ради від 

19.10.2011   

№ 28/16 та від 

10.06.2009  

№ 20/47 

5 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  

Плану діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2018 рік 

6 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 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 

На цей час загаль-

нодержавні Пра-

вила приймання 

стічних вод не 

затверджено цент-

ральним органом 

виконавчої влади, 

що забезпечує 

формування дер-

жавної політики у 

сфері ЖКГ, що  



перешкоджає при-

йняттю відповід-

ного рішення ви-

конкому міської 

ради. 

Включено до  

Планів діяльності 

з підготовки 

проектів РА на 

2017 рік та на 

2018 рік  

7 Департамент благоустрою 

та інфраструктури міської 

ради 

Розпорядження міського 

голови 

 від 26.12.2012 № 831-р 

«Про Положення щодо 

адресації об’єктів 

нерухомого майна у 

 м. Дніпропетровську» 

Розпорядження міського 

голови 

 від 31.08.2016 № 596-р 

«Про перегляд актів» 

Потребує: визнати таким що 

втратило чинність у зв’язку з 

дублюванням регулювання пра-

вових відносин відповідно до 

рішення міської ради від 

29.05.2013 № 42/35 «Про Поло-

ження щодо адресації об’єктів 

нерухомого майна у м. Дніпро-

петровську» 

Визнано таким що 

втратило чинність 

згідно з розпоряд-

женням міського 

голови від 

21.02.2017   

№ 84-р  

8 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради 

від 12.09.2012  № 63/27 

«Про внесення змін до 

рішення  міської ради від 

29.07.2011 № 73/14 

стосовно Тимчасового 

положення про порядок 

продажу земельних ділянок 

або прав на них, які 

розташовані на території  

м. Дніпропетровська та 

розпорядження якими 

належить до повноважень 

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 за регу-

ляторною проце-

дурою рішення 

міської ради від 

20.09.2017           

№ 95/24 стосовно 

предмету 

регулювання 

9 Департамент економіки, 

фінансів та  міського 

бюджету міської ради 

Рішення виконкому міської 
ради  від 13.11.2012 № 1515 

«Про Положення про 
порядок організації та 

проведення на території 
міста 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-

Визнано таким, 

що втратило 

чинність 

рішенням від 

18.07.2017 № 488 



виставково-ярмаркової і 
презентаційної діяльності» 

 

совно предмету регулювання з 

додержанням вимог Закону; 

- внести зміни до рішення з 

додержанням вимог Закону 

 

10 Департамент економіки, 

фінансів та  міського 

бюджету міської ради 

Рішення виконкому міської 
ради від 26.12.2014 № 824 
«Про сприяння розвитку 

суб`єктів малого і 
середнього підприємництва 
у м. Дніпропетровську при 

використанні об`єктів 
(елементів) благоустрою» 

 

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 

рішенням від 

26.01.2017  № 20 

11 Департамент адміністра-

тивних послуг та 

дозвільних процедур 

міської ради 

 

 

Рішення міської ради від 

25.09.2013 № 41/40 «Про 

створення Центру надання 

адміністративних послуг» 

(у частині Регламенту 

ЦНАПу) 

 

Розпорядження міського 

голови 

від 31.08.2016 № 596-р 

«Про перегляд актів» 

Потребує (варіант визначається 

розробником): 

- визнати таким що втратило 

чинність; 

- прийняти нове рішення 

стосовно предмету регулювання 

з додержанням вимог Закону; 

- внести зміни до рішення з 

додержанням вимог Закону 

Пункт 3.2. рішення 

від 25.09.2013      № 

41/40 визнано 

таким, що втратив 

чинність. 

Затверджено новий 

регламент  рішен-

ням міської ради 

від 13.04.2017      № 

13/19. 

Проведено регуля-

торні процедури. 

Відповідь ДРС – не 

регуляторний акт 

12 Департамент з питань міс-

цевого самоврядування, 

внутрішньої  та інформа-

ційної політики міської 

ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 18.12.2013 № 592 

«Про затвердження 

Положення про проведення 

масових заходів у 

 м. Дніпропетровську» 

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 

рішенням 

виконкому від 

27.04.2017 № 277 



13 Департамент житлового 

господарства міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 28.05.2013 № 214 

«Про питання викорис-

тання окремих конструк-

тивних елементів житлових 

будинків (гуртожитків) ко-

мунальної власності тери-

торіальної громади м. Дні-

пропетровська операто-

рами, провайдерами теле-

комунікацій» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

 

Потребує скасування 

Визнано таким, 

що втратило чин-

ність рішенням 

виконкому місь-

кої ради від 

27.04.2017 № 240 

«Про питання роз-

міщення елемен-

тів телекомуні-

каційних мереж у 

житлових будин-

ках (гуртожитках) 

комунальної влас-

ності територіаль-

ної громади м. 

Дніпра» 

Проведено регуля-

торні процедури 

14 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету міської 

ради 

 

Рішення міської ради від 

14.09.2011   № 5/15 «Про 

проведення перевірок 

суб’єктів господарювання у 

сфері поводження зі 

зворотною скляною тарою 

як заходів державного 

нагляду (контролю) у м. 

Дніпропетровську» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА 

Потребує скасування 

Визнано таким, 

що втратило чин-

ність рішенням 

міської ради від 

15.02.2017 

№ 50/18 

15 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

29.07.2011  № 73/14 «Про 

Тимчасове положення про 

порядок продажу земель-

них ділянок або прав на них, 

які розташовані на території 

м. Дніпропет-ровська та 

розпорядження якими 

належить до повно-важень 

Дніпропетровської міської 

ради»  

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА 

Потребує скасування 

Визнано таким, 

що втратило  

чинність. 

Прийнято за регу-

ляторною проце-

дурою рішення 

міської ради від 

20.09.2017 

№ 95/24 стосовно 

предмету 

регулювання 

 



16 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету міської 

ради 

 

Рішення міської ради від 

01.12.2016 № 7/16 «Про 

затвердження мінімальної 

вартості місячної оренди 

одного квадратного метра 

загальної площі 

нерухомого майна 

фізичних осіб» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

з метою приведення 

діючого нормативно-

правового акта  у 

відповідність до ситуації у 

ціновій політиці на ринку 

нерухомості 

Потребує скасування та  

прийняття нового рішення 

стосовно предмету регулювання 

Визнано таким, 

що втратило 

чинність 

рішенням від 

15.11.2017  

№ 11/26, яке за 

висновком ДРС не 

має ознак РА 

17 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету міської 

ради 

 

Рішення міської ради від 

29.05.2013 № 39/35 «Про 

затвердження Порядку 

передачі об’єктів (елемен-

тів) благоустрою м. 

Дніпропетровська в 

тимчасове використання не 

за їх цільовим 

призначенням при 

реалізації потреб для 

об’єктів сфери споживчого 

ринку та сфери послуг» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА, з метою 

упорядкування 

функціонування 

тимчасових споруд для 

провадження 

підприємницької 

діяльності у місті  

Потребує внесення змін та 

доповнень 

Внесено до 

Планів 

діяльності з під-

готовки проектів 

регуляторних 

актів на 2017 та на 

2018 роки 

 

18 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету міської 

ради 

 

Рішення міської ради 

від 30.05.2012 № 47/24    

«Про деякі питання роз-

міщення тимчасових спо-

руд для здійснення 

підприємницької діяльності 

у м. Дніпропетровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

з метою приведення  

нормативно – правового 

акта у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства, 

упорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд у місті, більш 

ефективне використання 

комунального майна, що є 

власністю територіальної 

громади, врегулювання 

питання демонтажу 

самовільно встановлених 

тимчасових споруд 

 

Потребує внесення змін та 

доповнень 

Внесено до 

Планів 

діяльності з 

підготовки 

проектів регу-

ляторних актів на 

2017 та на 2018 

роки. 
 



19 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету 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 внесення змін та 

доповнень 

Внесено до Плану 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2017 рік 

та на 2018 рік 

 

20 Інспекція з питань 

благоустрою 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 

діючого нормативно-

правового акта у 

відповідність до норм 

чинного законодавства 

 

Потребує внесення змін Внесено до Плану 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2017 рік  

21 Інспекція з питань 

благоустрою міської ради 

Рішення  міської ради  від 

27.06.2012 № 26/25 «Про 

затвердження Порядку 

здійснення заходів з 

контролю за утриманням у 

належному стані, 

збереженням, відновленням 

та упорядкуванням об`єктів 

благоустрою міста 

Дніпропетровська з 

урахуванням особливостей 

їх використання»               

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА 

 з метою приведення 

діючого нормативно-

правового акта у 

відповідність до норм 

чинного законодавства 

Потребує внесення змін Внесено до 

Планів 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2017та на 

2018  ріки 

Проект рішення 

оприлюднено 

20.06.2017 на веб-

сайті міської ради 

у розділі 

«Регуляторна 

політика». 

Проведено 

регуляторні 

процедури, згідно 

з Законом  

 



22 Департамент по роботі з 

активами міської ради 

Рішення міської ради від 

29.02.2012 № 8/21 «Про 

затвердження Методики 

розрахунку і порядку 

використання плати за 

оренду комунального 

нерухомого майна» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА 

 з метою удосконалення 

відносин, пов’язаних з 

орендою нерухомого 

майна, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста  

Потребує внесення змін та 

доповнень 

Внесено до Плану 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2017 рік 

 

23 Департамент транспорту та 

охорони навколишнього 

середовища 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 норм 

чинного законодавства, 

визначення реальних 

об’ємів утворення твердих 

побутових відходів,  

підвищення якості 

обслуговування 

споживачів 

Потребує внесення змін та 

доповнень 

Внесено до 

Планів 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2017 та на 

2018 роки 

 

24 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету міської 

ради 

Рішення міської ради від  

27.12.2010 № 5/6 «Про 

місцеві податки і збори на 

території міста» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА 

 з метою приведення 

нормативно-правового 

акта у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

Потребує внесення змін   Внесено до 

Планів 

діяльності з 

підготовки 

проектів регу-

ляторних актів на 

2017 та на 2018  

роки. 

25 Департамент 

економіки, фінансів та 

міського бюджету міської 

ради 

Про внесення змін до 

рішення міської ради від  

28.12.2011 № 8/19 «Про 

фіксовані ставки єдиного 

податку для фізичних осіб-

підприємців на території 

міста» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

 з метою приведення  

нормативно-правового 

акта у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства  

Потребує внесення змін Внесено до Плану 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2018 рік 

 



26 Департамент забезпечення 

діяльності виконавчих 

органів 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 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

 з метою приведення 

діючого нормативно-

правового акта у 

відповідність до норм 

чинного законодавства 

Потребує внесення змін Внесено до 

Планів 

діяльності з 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів на 2017 та на 

2018 роки рік 

27 Департамент торгівлі та 

реклами Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 31.08.2011 № 1148  

«Про внесення змін до 

рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

16.02.2004  № 325  

«Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами в місті 

Дніпропетровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

з метою приведення 

питань зовнішньої 

реклами у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

Потребує скасування та  

затвердження нового  Порядку 

Внесено до Плану 

діяльності з під-

готовки проектів 

регуляторних 

актів на 2017 рік 

 

28 Департамент торгівлі та 

реклами Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

18.02.2004 № 29/15 «Про 

розміщення зовнішньої 

реклами в місті Дніпрі»  

(зі змінами) 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

з метою приведення 

питань зовнішньої 

реклами у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

Потребує скасування та  

затвердження нового  Порядку 

Оприлюднено 

28.11.2017 проект 

РА стосовно 

предмету регу-

лювання з додер-

жанням регу-

ляторної проце-

дури, згідно з 

яким рішення  

 № 29/15 буде 

визнано таким, 

що втратить 

чинність 

29 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури міської 

ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 21.05.2014 № 247 

«Про встановлення 

граничних тарифів на 

послуги з перевезення 

пасажирів та багажу на 

міських автобусних 

маршрутах загального 

користування у м. Дніпро-

петровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА, 

 з метою  

створення умов 

безпечного, якісного та 

ефективного перевезення 

пасажирів 

Потребує скасування та  вст-

ановлення нових граничних 

тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів та багажу на міських 

автобусних маршрутах загаль-

ного користування у місті Дніпрі 

 

Оприлюднено 

30.11.2017 проект 

РА стосовно 

предмету 

регулювання з 

додержанням 

регуляторної 

процедури, згідно 

з яким рішення  

№ 247 буде 



визнано таким, 

що втратить 

чинність 

30 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 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. Дніпропет-

ровську» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА  

 з метою Приведення 

діючого нормативно-

правового акта  у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства, 

забезпечення якісного 

транспортного 

обслуговування населення 

міста, недопущення моно-

полізації на ринку 

пасажирських перевезень, 

визначення основних та 

додаткових умов з органі-

зації перевезення 

пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у 

м. Дніпрі  

 

Потребує внесення змін Внесено до Плану 

діяльності з під-

готовки проектів 

регуляторних 

актів на 2018 рік 

 

31 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  Внесено до Плану 

діяльності з під-

готовки проектів 

регуляторних 

актів на 2018 рік 

 

 

 

 

Департамент правового забезпечення 

Дніпровської міської ради 


