
 

Форма № 1. Перегляд регуляторних актів за 2020 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 2 3 4 5 6 

1 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 вико-

ристання 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 Рішенням міської 

ради від 

22.01.2020   

№ 121/53 внесено 

зміни у 

нерегуляторній 

частині 

2 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 28.08.2013 № 399 

«Про затвердження Положення 

про порядок проведення конкурсу 

щодо визначення виконавців 

послуг з вивезення побутових 

відходів у   

м. Дніпрі за територіальним 

принципом» 

 

 

 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Рішенням 

виконкому 

міської ради від 

24.03.2020 № 378 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині 



1 2 3 4 5 6 

3 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 17.12.2019 № 1395 

«Про встановлення тарифів 

на транспортні послуги, які 

надаються КП «Дні-

провський електротранс-

порт» ДМР та КП «Дні-

провський метрополітен» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Рішенням 

виконкому 

міської ради від 

07.04.2020 № 422 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині 

4 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради від 18.06.2019 № 619 

«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 Рішенням 

виконкому 

міської ради від 

21.04.2020 № 516 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині 

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, збереженням, 

відновленням та 

упорядкуванням об’єктів 

благоустрою міста Дніпра з 

урахуванням особливостей 

їх використання» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Рішенням міської 

ради від 

22.04.2020            

№ 53/56 внесено 

зміни у 

нерегуляторній 

частині 

6 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 

виконкому 

міської ради  

від 23.06.2020            

№ 681  та від 

22.09.2020 № 967 

внесено зміни у 

нерегуляторній 

частині 



1 2 3 4 5 6 

7 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

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   

 

Потребує внесення змін Рішенням міської 

ради  

від 22.07.2020  

№ 94/59 внесено 

зміни у 

нерегуляторній 

частині 

8 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Рішення міської ради від 

27.11.2013 № 44/43 «Про  

затвердження Правил 

благоустрою території 

міста Дніпра» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує внесення змін Рішенням міської 

ради  

від 22.07.2020  

№ 97/59 внесено 

зміни у нерегу-

ляторній частині 

9 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   

 

Потребує внесення змін Рішенням міської 

ради від 

25.08.2020  № 854  

внесено зміни - 

регуляторний акт; 

 

від 22.09.2020  

 № 990; 

від 24.11.2020  

№ 1190; 

від 24.11.2020  

№ 1191  внесено 

зміни у 

нерегуляторній 

частині  

10 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

25.09.2013 № 53/40 «Про 

проведення конкурсу щодо 

визначення  

розповсюджувача реклами 

в ліфтах житлових 

будинків (гуртожитків) 

комунальної власності 

територіальної громади 

 м. Дніпропетровська» 

 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність  

Визнано таким, 

що втратило 

чинність  

рішенням міської 

ради  

від 19.02.2020 

 № 49/54 



1 2 3 4 5 6 

11 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Рішення виконкому міської 

ради  від 13.07.2011 № 964 

«Про встановлення тарифів 

на послуги з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій по 

кожному будинку окремо 

для житлово-експлуатацій-

них підприємств кому-

нальної власності терито-

ріальної громади міста» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність  

Визнано таким, 

що втратило 

чинність  

рішенням 

виконкому 

міської ради  

від 24.03.2020 

 № 314 

10 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Рішення міської ради від 

15.07.2015  № 4/65 «Про 

затвердження нормативної 

грошової оцінки земель  

м. Дніпропетровська» 

За ініціативою 

регуляторного органу, 

який прийняв РА   

 

Потребує визнання таким, що 

втратило чинність та прийняття 

нового рішення стосовно 

предмету регулювання 

Визнано таким, 

що втратило 

чинність  

рішенням міської 

ради  

від 20.05.2020 

 № 12/57 – нове 

рішення стосовно 

предмету 

регулювання. 

Отримано 

висновок  ДРС – 

не РА 

11 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 прийняття нового 

рішення стосовно предмету 

регулювання з додержанням 

вимог Закону 

Прийнято рі-

шення виконкому 

Дніпровської 

міської ради від 

01.09.2020 № 908 

«Про затверд-

ження Правил 

приймання стіч-

них вод до систем 

централізованого 

водовідведення  

м. Дніпра» з 

додержанням 

вимог Закону 

 


