
 

Відстеження результативності регуляторних актів, проведені виконавчими органами  

Дніпровської міської ради у 2019 році 

 

м. Дніпро 
 

№ 

з/п 

Розробник  

регуляторного акта 

Назва та реквізити регуляторних актів, щодо яких 

проведені заходи з відстеження результативності 

Висновок за результатом проведення заходів з 

відстеження результативності 

 

1 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта - проєкту рішення виконавчого комітету Дніпровської 

міської ради «Про встановлення граничних тарифів на 

послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських 

автобусних маршрутах загального користування у  

м. Дніпрі» 

Впровадження регуляторного акта дасть змогу 

забезпечити виконання основних завдань регулю-

вання та контролю за діяльністю пасажирського 

автомобільного транспорту – забезпечення інтере-

сів держави, органів місцевого самоврядування, 

користувачів транспортних послуг та суб’єктів 

господарювання, що надають послуги з переве-

зення автомобільним транспортом незалежно від 

форм власності 

 

2 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта - проєкту рішення виконавчого комітету Дніпровської 

міської ради «Про затвердження Умов перевезення та 

організації проведення конкурсу з перевезення  пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування 

у м. Дніпрі» 

 

 

Проєкт регуляторного акта відповідає нормам 

чинного законодавства у сфері автомобільного 

транспорту, є актуальним і забезпечить досяг-

нення визначених цілей 

3 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта - проєкту рішення виконавчого комітету Дніпровської 

міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних 

вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра» 

 

З прийняттям проєкту регуляторного акта у місті 

буде запроваджено впорядковане відведення 

стічних вод від промислових підприємств та 

об’єктів господарської діяльності з метою забез-

печення належної якості очищення стічних вод та 

недопущення забруднення навколишнього при-

родного середовища, удосконалено взаємовідно-

сини з предмета регулювання між споживачами та 

органами місцевого самоврядування 

 

 



1 2 3 4 

4 Департамент гуманітарної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта – проєкту рішення Дніпровської міської ради «Про 

затвердження Правил з додержання тиші в громадських 

місцях на території міста Дніпра» 

 

Прийняття проєкту РА забезпечить упорядку-

вання та здійснення контролю за додержанням 

тиші в громадських місцях та багатоквартирних 

житлових будинках на території міста Дніпра, 

недопущення перевищення встановлених рівнів 

шумів, чітке визначення основних вимог щодо 

дотримання тиші в громадських місцях, 

багатоквартирних житлових будинках; здійснення 

контролю з метою  попередження високих рівнів 

шумів у місті 

5 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта – проєкту рішення виконавчого комітету Дніпровської 

міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні 

послуги, які надаються  КП «Дніпровський електро-

транспорт» ДМР та КП «Дніпровський метрополітен» 

Прийняття рішення дозволить запровадити 

ефективне регулювання для суб’єктів госпо-

дарювання та громадян на ринку пасажирських 

перевезень міським електричним транспортом, 

забезпечити безпеку та якість транспортного 

обслуговування населення 

6 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта – проєкту рішення виконавчого комітету Дніпровської 

міської ради  

«Про встановлення граничних тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів та багажу на міських автобусних 

маршрутах загального користування» 

Впровадження регуляторного акта дозволить 

вжити заходів, що спрямовані на забезпечення 

виконання вимог чинного законодавства у сфері 

автомобільного транспорту 

7 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 

20.02.2018 № 173 «Про затвердження Положення про 

порядок обстеження стану житлових/нежитлових будинків, 

житлових/нежитлових приміщень, квартир та 

житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної 

власності територіальної громади міста» 

Впровадження регуляторного акта має позитив-

ний результат та дає можливість: 

- здійснювати обстеження за Порядком, визна-

ченим законодавством для подальшої зміни 

правового режиму об’єктів нерухомого майна, 

передбаченою чинними нормативними актами; 

- сприяти підвищенню рівня якості отримання 

послуг громадянами та суб’єктами господа-

рювання щодо обстеження стану житлових/ 

нежитлових будинків, житлових/нежитлових  

приміщень, квартир та житлових/ нежитлових 

приміщень   гуртожитків   комунальної   власності 

територіальної громади міста (централізований 

прийом та видача документів);  

- зменшити витрати часу громадян та суб’єктів 

господарювання на обстеження стану об’єктів  
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8 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради, 

 

 департамент правового 

забезпечення Дніпровської 

міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 95/24 

«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» 

У результаті впровадження регуляторного акта 

забезпечено досягнення основної мети – вста-

новлення нормативно-правового регулювання 

порядку підготовки та проведення інвестиційних 

конкурсів, процедури укладання інвестиційних 

договорів на залучення інвесторів до фінансу-

вання будівництва, реконструкції, реставрації 

тощо об'єктів житлового та нежитлового 

призначення 

9 Департамент транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення виконавчого комітету Дніпровської 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» 

Реалізація РА сприяє створенню організаційних, 

матеріально-економічних засад у частині онов-

лення елементів транспортної інфраструктури 

міста відповідно до вимог чинного законодавства 

та забезпечення утримання їх у належному 

санітарно-технічному стані.  

Облаштування зупиночних комплексів поліпшує 

загальне архітектурне середовище міста та має 

значний соціальний ефект. Зокрема, підвищується 

рівень комфорту та безпеки пасажирів під час 

очікування громадського транспорту, в тому числі 

людей з обмеженими можливостями 

 
10 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення  виконавчого комітету Дніпровської міської ради  

від 18.12.2018 № 1250 «Про затвердження Принципів 

візуальної організації розміщення рекламних засобів, 

вивісок і табличок на фасадах будівель м. Дніпра» 

Цілі, які було визначено під час розробки регуля-

торного акта виконано. Впровадження чітких 

вимог до зовнішнього вигляду рекламних засобів, 

вивісок і табличок сприяє захисту культурних і 

майнових інтересів територіальної громади міста 

 

11 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018  № 96/35 

«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» 

 

Забезпечено досягнення основної мети – вста-

новлення зонального розподілення території міста 

та застосування диференційованого підходу щодо 

визначення розміру оплати за тимчасове викорис-

тання об'єктів (елементів) благоустрою, оплати за 

зберігання тимчасових споруд у випадку їх збері-

гання КП «Благоустрій міста» у разі здійснення 

примусового демонтажу 

 

 

http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1433/95_24.pdf
http://bc.dniprorada.gov.ua/attachments/article/1433/95_24.pdf
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12 Департамент економіки, 

фінансів та міського 

бюджету 

Дніпровської міської ради 

 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення Дніпровської міської ради від 21.03.2007 

№ 6/11 «Про порядок залучення коштів на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Дніпропетровська» (зі змінами) 

Цілі, які було визначено під час розробки 

регуляторного акта виконано 

13 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного  

акта -  рішення Дніпровської 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» 
 

Регуляторний акт в цілому є не ефективним. 

Впровадження цього регуляторного акта не дало 

змоги отримати очікуваних результатів, тому 

розробником пропонується визнати його таким, 

що втратив чинність, в установленому  порядку 

14 Департамент благоустрою 

та інфраструктури 

Дніпровської міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення Дніпровської міської ради від 27.11.2013 

 № 43/43 «Про затвердження Положення про організацію 

поховання померлих та надання ритуальних послуг  

на території міста Дніпропетровська» 

 

У результаті впровадження регуляторного акта 

забезпечено досягнення основної мети – врегу-

лювання процедури поховання та відносин між 

учасниками ринку ритуальних послуг у м. Дніпрі. 

У цілому, регуляторний акт відповідає чинному 

законодавству, його впровадження має позитив-

ний результат 

 

15 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта - рішення Дніпровської міської ради 

від 14.09.2011 № 26/15 «Про визначення виконавців 

житлово-комунальних послуг у житловому фонді 

комунальної власності територіальної громади   

     м. Дніпропетровська» (зі змінами) 

Регуляторний акт в цілому є не актуальним та 

таким, що не відповідає вимогам чинного законо-

давства, тому розробником пропонується рішення 

міської ради від 14.09.2011 № 26/15 (зі змінами) 

визнати таким, що втратило чинність, у 

встановленому порядку 

 

16 Інспекція з питань 

благоустрою Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта - рішення виконавчого комітету Дніпровської  

міської ради 

 від 28.08.2006 № 3121 «Про затвердження Положення про 

порядок організації об'єкта з надання ринкових послуг на 

території міста» 

У результаті впровадження регуляторного акта 

скорочено термін легітимізації об’єкта з надання 

ринкових послуг на території міста, покращено 

рівень інформованості суб’єктів господарю-

вання щодо комплекту документів, необхідних 

для підготовки відповідного проєкту рішення. 

Прийнятий регуляторний акт є доцільним та 

ефективним і не потребує змін та доповнень 
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17 Департамент житлового 

господарства Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта  ̶  рішення Дніпровської міської ради 

від 25.09.2013 № 54/40 «Про проведення конкурсу  з 

визначення  юридичної особи для забезпечення 

інвестиційної діяльності щодо встановлення систем 

диспетчеризації у ліфтах  житлових будинків комунальної 

власності територіальної громади м. Дніпропетровська з 

подальшим їх обслуговуванням» (зі змінами) 

 

Регуляторний акт в цілому не є актуальним, тому 

розробником пропонується визнати його таким, 

що втратив чинність, у встановленому порядку 

18 Департамент по роботі з 

активами Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта  ̶   рішення Дніпровської міської ради 

від 15.07.2015 № 4/65 «Про затвердження нормативної 

грошової оцінки земель м. Дніпропетровська» (зі змінами) 

 

Збільшено надходження до державного та 

місцевого  бюджетів коштів від плати за землю та 

державного мита. Крім цього наявність 

нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра дає 

можливість органам місцевого самовряду-вання, 

поряд з нормативно-організаційними методами 

управління розвитком територій, реалізувати свої 

регулятивні повноваження на підставі створення 

економічних умов і стимулів раціонального 

використання міських земель, створити необхідні 

умови для наповнення фінансово-економічної бази 

населених пунктів за рахунок справляння плати за 

землю.  

Регуляторний акт в цілому є ефективним та має 

позитивні результати 

19 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення Дніпровської 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» 

 

В результаті впровадження регуляторного акта 

забезпечується досягнення основної мети, а саме: 

підвищення рівня надання послуг з вивезення 

побутових відходів та посилення відповідальності 

виконавців за якість зазначених послуг та у 

результаті забезпечення належного санітарно-

епідеміологічного стану в місті. 

Реалізація основних положень дає можливість 

забезпечити дотримання встановлених стандартів, 

нормативів, норм, порядків і правил щодо 

кількості та якості надання послуг із збирання та 

вивезення побутових відходів у місті. 

Регуляторний акт є доцільним та ефективним 
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20 Департамент торгівлі та 

реклами Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету Дніпровської міської 

ради від 16.02.2004 № 325 «Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами в місті Дніпрі»  (зі змінами) 

Прийняття регуляторного акта є ефективним, 

забезпечує високий ступінь досягнення визна-

чених цілей, результати реалізації його положень 

мають позитивну динаміку, сприяє ефективному 

врегулюванню питання розміщення зовнішньої 

реклами у місті та створює необхідні умови для 

переходу до інтенсивного використання ресурсів 

міської території під час розташування рекламних 

засобів за допомогою чіткого визначення проце-

дури надання дозволів на розміщення засобів  

зовнішньої реклами та вимог до їх розміщення. 

Регуляторний акт потребує внесення змін, 

оскільки з моменту його прийняття на законо-

давчому рівні були внесені відповідні зміни до 

нормативно-правових актів, зокрема у сфері 

розміщення зовнішньої реклами 

21 Департамент екологічної 

політики Дніпровської 

міської ради 

Періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету Дніпровської міської 

ради від 24.04.2012 № 403 «Про затвердження Правил 

поводження з відходами у місті Дніпрі» 

(зі змінами) 

 

У результаті впровадження регуляторного акта 

забезпечується досягнення основної мети, а саме: 

підвищення рівня надання послуг з вивезення 

побутових відходів та посилення відповідальності 

виконавцями послуг з вивезення побутових 

відходів за якість зазначених послуг та, як 

наслідок, забезпечення належного санітарно-

епідеміологічного стану в місті. 

 

   Реалізація основних положень регуляторного акта 

дає можливість: упорядкувати правовідносини у 

сфері надання та споживання послуг з вивезення 

побутових відходів; сприяти створенню конку-

рентного середовища при наданні зазначених 

послуг; забезпечити дотримання встановлених 

стандартів, нормативів, норм, порядків і правил 

щодо кількості та якості надання послуг зі 

збирання та вивезення побутових відходів у місті.  

Регуляторний акт є доцільним та ефективним 
 


