
Про проведення  засідання робочої групи з питань перегляду регуляторних 

актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики 

 

15 грудня 2021 відбулось перше засідання робочої групи з питань перегляду 

регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної 

політики. 

Перегляд регуляторних актів ініційовано міською радою, за його здійснення 

відповідає департамент правового забезпечення міської ради та усі розробники 

регуляторних актів місцевого рівня. 

Мета проведення перегляду регуляторних актів – виконання вимог 

законодавства під час розробки проєктів регуляторних актів, забезпечення 

підготовки збалансованих рішень, мінімізація корупційних ризиків та 

недопущення зарегульованості процедур та процесів, які безпосередньо 

впливають на ведення підприємницької діяльності у місті Дніпрі. 

Згідно з розпорядженням міського голови від 07.10.2021 № 2-7/10-р «Про 

перегляд регуляторних актів» перегляду підлягають 38 регуляторних актів - 

рішень міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради.  

https://old.dniprorada.gov.ua/upload/editor/07-10-2021__2-7_10-r.pdf 

Затверджено склад робочої групи, до складу якої увійшли посадовці, 

депутати, представники бізнесу та громадськості. 

 Перегляд складається з декількох етапів, з початку регуляторний акт 

переглядає безпосередньо його розробник та готує висновок щодо відповідності 

рішення нормам регуляторного законодавства; у подальшому регуляторний акт 

та висновки до нього розглядає робоча група з перегляду; за підсумками роботи 

робочої групи складається протокол  та у разі позитивних результатів розгляду 

формується Паспорт оцінки регуляторного акта. 

 Перегляд проводиться відповідно до рекомендацій Державної регулятор-

ної служби України та за взаємодії з Львівським регуляторним хабом, з яким 25 

листопада Дніпровська міська рада уклала Меморандум про співробітництво.  

26 листопада  проведено семінар з ключових питань здійснення державної 

регуляторної політики та практичних аспектів проведення регуляторного та 

антикорупційного перегляду регуляторних актів. 

 До проведення перегляду долучились незалежні експерти - громадські 

організації, які надають свої висновки щодо наявності чи відсутності 

корупційних факторів у регуляторних актах. 

 На засіданні робочої групи 15 грудня розглянуто регуляторні акти, 

розробником яких є департамент транспорту та транспортної інфраструктури 

Дніпровської міської ради, а саме:  

 - рішення виконкому міської ради від 19.12.2017 № 988 «Про затвердження 

Порядку та умов проведення інвестиційного конкурсу з визначення інвестора 

для забезпечення встановлення та утримання зупиночних комплексів м. Дніпра 

з подальшим їх обслуговуванням та форми інвестиційного договору»; 

- 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»; 

https://old.dniprorada.gov.ua/upload/editor/07-10-2021__2-7_10-r.pdf


- 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»; 

- 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»; 

- рішення виконкому міської ради від 22.06.2021 № 666 «Про встановлення 

тарифів на транспортні  послуги, які надаються КП «Дніпровський електротранс-

порт» ДМР та КП «Дніпровський  метрополітен»; 

- рішення виконкому міської ради від 17.06.2021 № 628  «Про  встанов-

лення  граничних  тарифів  на  послуги   з  перевезення пасажирів  та  багажу  на   

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Дніпрі». 

Робота з перегляду регуляторних актів триває, це відкритий та прозорий 

процес, до якого  можуть долучитися усі зацікавлені учасники предметів 

регулювання.  

 

 

Відділ регуляторної політики 

      департаменту правового забезпечення 

      Дніпровської міської ради 


