
Дата Номер Чинний
Втратив 

чинність

Скасо-

ваний

1 2 4 5 6 7

1

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

   «Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами в місті 

Дніпропетровську»                                   

(зі змінами від  31.08.2011             

№ 1148; від 25.08.2020 № 854)

16.02.2004 325

https://dniprorada

.gov.ua/upload/edi

tor/325.pdf

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

2
Дніпровська 

міська рада

 «Про розміщення зовнішньої 

реклами в місті Дніпрі»                                   

(зі змінами від 14.09.2011

№ 37/15)

 18.02.2004 29/15

https://dniprorada

.gov.ua/upload/edi

tor/29-15.pdf

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

3

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про затвердження Положення 

про порядок організації об’єкта з 

надання ринкових послуг на 

території міста» 
28.08.2006 3121

https://dniprorada

.gov.ua/attachmen

ts/article/1395/31

21.pdf

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

№ 

з/п

Посилання на акт 

(активне посилання 

на сайт органу, акий 

прийняв акт)

Назва акта

Наявність/ 

відсутність 

пропозицій ДРС 

щодо усунень 

порушень до 

акта 

Назва 

регулятор-

ного органу

Реквізити акта
Відмітка 

про вико-

нання 

пропо-

зицій 

ДРС 

Стан акта

ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ЧИННИХ 

РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Додаток  

https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/325.pdf
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/325.pdf
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/325.pdf
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/29-15.pdf
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/29-15.pdf
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/29-15.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/1395/3121.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/1395/3121.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/1395/3121.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/1395/3121.pdf


4
Дніпровська 

міська рада

   «Про порядок залучення коштів 

на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста 

Дніпропетровська»                                 

(зі змінами від від 27.08.2010        

№ 6/60, від 29.07.2011 № 5/14,

від 28.12.2011 № 6/19)

21.03.2007    6/11

https://dniprorada

.gov.ua/attachmen

ts/article/232/6-

11.pdf

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

5
Дніпровська 

міська рада

 «Про оренду нерухомого майна, 

що належить до комунальної 

власності територіальної громади 

міста»                                    (зі 

змінами від 06.04.2011№ 19/10)

21.03.2007 41/11

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

відсутні
__ __

Втратив 

чинність

6
Дніпровська 

міська рада

    «Про затвердження норм 

утворення твердих побутових 

відходів для житлових  будинків   

територіальної громади міста 

Дніпропетровська незалежно від 

форми власності та для 

підприємств невиробничої 

сфери»

28.11.2007  25/25  

https://dniprorada

.gov.ua/attachmen

ts/article/230/25-

25.pdf

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

7

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

 «Про затвердження тарифів на 

платні послуги, які надаються 

Міським комунальним 

підприємством «Реформжитло» 

суб’єктам господарювання»                           

(зі змінами від 12.03.2009 № 585)

10.04.2008 834

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=306211&name=8

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

8

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про встановлення тарифів на 

послуги із вивезення (збирання, 

перевезення), утилізації або 

захоронення твердих і 

великогабаритних побутових 

відходів для всіх груп 

споживачів» 

31.08.2011 1147

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=182255&name=1

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/232/6-11.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/232/6-11.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/232/6-11.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/232/6-11.pdf
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=43053&name=41/11
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=43053&name=41/11
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=43053&name=41/11
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=43053&name=41/11
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=43053&name=41/11
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=43053&name=41/11
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/230/25-25.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/230/25-25.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/230/25-25.pdf
https://dniprorada.gov.ua/attachments/article/230/25-25.pdf
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=306211&name=834
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=182255&name=1147


9
Дніпровська 

міська рада

«Про внесення змін до Правил 

торгівлі на ринках 

м. Дніпропетровська» 
14.09.2011 35/15 

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

10
Дніпровська 

міська рада

  «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку 

використання плати за оренду 

комунального нерухомого майна» 29.02.2012    8/21

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=249513&name=8

Пропозиції 

відсутні
__ __

Втратив 

чинність

11

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про затвердження Правил 

поводження з відходами у місті 

Дніпропетровську» 

24.04.2012 403

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=113938&name=4

03

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

12
Дніпровська 

міська рада

 «Про деякі питання розміщення 

тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької 

діяльності у                                     

м. Дніпропетровську»                      

(зі змінами  від 30.01.2013             

№ 33/31, від 24.07.2013 № 43/37) 

30.05.2012 47/24 

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=145138&name=4

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145089&name=35/15
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145089&name=35/15
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145089&name=35/15
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145089&name=35/15
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145089&name=35/15
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145089&name=35/15
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=249513&name=8/21
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=113938&name=403
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145138&name=47/24


13
Дніпровська 

міська рада

   «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» 

27.06.2012  26/25

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=410143&name=2

6/25

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

14

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

   «Про раціональне ведення 

водного господарства міста»

26.02.2013 82

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=97114&name=82

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

15

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

«Про затвердження Положення 

про порядок проведення 

конкурсу щодо визначення 

виконавців послуг з вивезення 

побутових відходів у м. Дніпрі за 

територіальним принципом» (зі 

змінами від 19.02.2014 № 75) 

 28.08.2013 399

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=344684&name=3

99

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

16
Дніпровська 

міська рада

  «Про затвердження Положення 

про організацію поховання 

померлих і надання ритуальних 

послуг на території міста 

Дніпропетровська»

 27.11.2013 43/43

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=410143&name=26/25
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=97114&name=82
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=344684&name=399
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145153&name=43/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145153&name=43/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145153&name=43/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145153&name=43/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145153&name=43/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145153&name=43/43


17
Дніпровська 

міська рада

«Про  затвердження Правил 

благоустрою території міста 

Дніропетровська» 
27.11.2013 44/43

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

відсутні
__ Чинний

18
Дніпровська 

міська рада

«Про затвердження правил 

паркування транспортних засобів 

на території міста Дніпра» 
 21.12.2016 38/17 

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

ДРС, лист від 

17.11.2016         

№ 8779/0/20-16

Урахо-

вано 

частково

Чинний

19
Дніпровська 

міська рада

 «Про затвердження Правил 

утримання тварин у домашніх 

умовах та поводження з 

домашніми твринами на території 

міста Дніпра» 

13.04.2017  72/19

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

ДРС, лист від 

16.01.2017         

№ 187/0/20-17

Урахо-

вано 

частково

Чинний

20
Дніпровська 

міська рада

    «Про затвердження Положення 

про облік об'єктів нерухомого 

майна на території міста Дніпра, 

передачу та зберігання 

інвентаризаційних справ на ці 

об'єкти» 

 19.07.2017 38/23

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=169472&name=3

Пропозиції 

ДРС, листи від 

23.02.2017 

№1151/0/20-17, 

від  19.05.2017         

№ 3443/0/20-17

Урахо-

вано 

частково

Чинний

21
Дніпровська 

міська рада

  «Про затвердження Положення 

про порядок проведення 

інвестиційних конкурсів для 

будівництва, реконструкції, 

реставрації тощо об'єктів 

житлового та нежитлового 

призначення, незавершеного 

будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури 

міста Дніпра»

20.09.2017 95/24

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=145189&name=9

5/24

Пропозиції 

ДРС, лист від 

13.02.2017         

№ 838/0/20-17

Урахо-

вано 

частково

Чинний

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=383476&name=44/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=383476&name=44/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=383476&name=44/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=383476&name=44/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=383476&name=44/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=383476&name=44/43
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364906&name=38/17
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364906&name=38/17
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364906&name=38/17
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364906&name=38/17
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364906&name=38/17
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364906&name=38/17
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145187&name=72/19
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145187&name=72/19
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145187&name=72/19
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145187&name=72/19
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145187&name=72/19
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145187&name=72/19
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=169472&name=38/23
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=145189&name=95/24


22

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «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»

 19.12.2017 988

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=364841&name=9

88

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

23

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про порядок визначення 

розміру плати за доступ до 

інфраструктури об'єкта 

будівництва (житловий фонд, що 

перебувае у комунальній 

власності територіальної громади 

міста)» 

20.02.2018 135

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=116444&name=1

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

24

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

«Про затвердження Положення 

про порядок обстеження стану 

житлових/ нежитлових будинків, 

житлових/нежитлових 

приміщень, квартир та 

житлових/нежитлових приміщень 

гуртожитків комунальної 

власності територіальної громади 

міста» 

20.02.2018 173

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=116443&name=1

73

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

25
Дніпровська 

міська рада

«Про затвердження Порядку 

передачі об’єктів (елементів) 

благоустрою м.Дніпра в 

тимчасове використання не за 

функціональним призначенням 

для здійснення господарської 

діяльності у сфері споживчого 

ринку та послуг» 

19.09.2018 96/35 

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=415875&name=9

6/35

Пропозиції 

ДРС, лист від 

20.08.2018         

№ 8385/0/20-18

Урахо-

вано 

частково

Чинний

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=364841&name=988
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116444&name=135
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=116443&name=173
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=415875&name=96/35


26

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про затвердження Принципів 

візуальної організації 

розміщення 

рекламних засобів, вивісок і 

табличок на фасадах будівель

м. Дніпра» 

18.12.2018 1250

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

27
Дніпровська 

міська рада

    «Про затвердження Правил з 

додержання тиші в громадських 

місцях на території міста Дніпра»

27.11.2019 56/50

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=217683&name=5

6/50

Пропозиції 

ДРС, лист від 

26.09.2019         

№ 7609/0/20-19

Урахо-

вано 

частково

Чинний

28

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про затвердження Умов 

перевезення та організації 

проведення конкурсу з 

перевезення  пасажирів на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. 

Дніпрі» 

24.09.2019 935

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=206915&name=9

35

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

29

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

 «Про  затвердження  Порядку 

розміщення реклами на 

транспорті та в ліфтах   житлових  

будинків комунальної  власності 

у місті Дніпрі» 
18.02.2020 256

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=373796&name=2

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

30
Дніпровська 

міська рада

 «Про затвердження    Порядку 

розміщення реклами на 

транспорті та   в   ліфтах 

житлових   будинків комунальної    

власності у місті Дніпрі» 

25.03.2020 92/55 

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Пропозиції 

ДРС, лист від 

21.02.2020         

№ 1143/0/20-20

Урахо-

вано 

частково

Чинний

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=162767&name=1250
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=162767&name=1250
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=162767&name=1250
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=162767&name=1250
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=162767&name=1250
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=162767&name=1250
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=217683&name=56/50
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=206915&name=935
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=373796&name=256
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=376515&name=92/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=376515&name=92/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=376515&name=92/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=376515&name=92/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=376515&name=92/55
https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=376515&name=92/55


31

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення 

м. Дніпра»  
01.09.2020 908

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

32

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про затвердження Умов 

опорядження та утримання 

фасадів будівель і споруд на 

території м. Дніпра в межах 

історичних ареалів і на об’єктах 

культурної спадщини поза 

межами історичних ареалів»

22.12.2020 1257

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=330962&name=1

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

33

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

 «Про затвердження тарифів на 

послуги з користування 

майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів 

у м. Дніпрі» 
03.06.2021 573

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=374201&name=5

73

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

34
Дніпровська 

міська рада

   «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»

26.05.2021   10/7

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=370763&name=1

Відсутні 

пропозиції щодо 

удосконалення, 

лист ДРС від 

20.05.2021         

№ 2690/0/20-21

__ Чинний
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Дніпровська 

міська рада

  «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»

26.05.2021  11/7 

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=370613&name=1

Відсутні 

пропозиції щодо 

удосконалення, 

лист ДРС від 

20.05.2021         

№ 2691/0/20-21

__ Чинний
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Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

  «Про  встановлення граничних  

тарифів на послуги з  перевезення

пасажирів та багажу на   міських

автобусних маршрутах 

загального

користування у м. Дніпрі»
17.06.2021 628

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=378256&name=6

28

Не потребує 

узгодження
__

Втратив 

чинність

37

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

 «Про встановлення тарифів на 

транспортні послуги, які 

надаються КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР та КП 

«Дніпровський метрополітен»

22.06.2021 666

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=378922&name=6

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

38

Виконавчий  

комітет 

Дніпровської 

міської ради

«Про встановлення вартості 

окремих видів ритуальних 

послуг, які надаються КП 

«Міська ритуальна служба»

13.10.2021 1039

https://dniprorada

.gov.ua/uk/Widget

s/GetWidgetConte

nt?url=/WebSoluti

on2/wsGetTextPu

blicDocument?pID

=417531&name=1

039

Не потребує 

узгодження
__ Чинний

Артем ПАВЛОВ

Журавльова  Ірина 097 575 29 47

Сищенко Тетяна 097 829 03 76

Директор департаменту правового 

забезпечення Дніпровської міської 

ради
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