
Реєстр проведення відстежень  результативності чинних регуляторних актів Дніпровської міської ради та                                         

її виконавчого комітету станом на 01.08.2018* 
 

№ 

з/

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регуляторного 

акта ** 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 16.02.2004       

№ 325 «Про по-

рядок розміщен-

ня зовнішньої 

реклами в місті 

Дніпропетровсь-

ку» (зміни: Рі-

шення викон-

кому міської ра-

ди від 31.08.2011             

№ 1148) 

Департамент 

торгівлі та 

реклами 

Дніпровської 

міської ради  

 

  

Станом на 

01.10.2011 

 

Інформація 

відсутня 

15.09.2012-

31.10.2012 

 

 

 

 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

20.11.2012 

 

10.09.2014-

10.10.2014 

 

 

 

Офіційний 

веб-сайт 

міської 

ради (далі-

сайт МР), 

розділ 

«Регуля-

торна 

політика»  

П.1 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - 

2 Рішення міської 

ради від 

18.02.2004 

№ 29/15 «Про 

розміщення зо-

вніньої реклами 

в місті Дніпро-

петровську» 

(зміни: Рішення 

міської ради            

від 14.09.2011 

№37/15) 

Департамент 

торгівлі та 

реклами 

Дніпровської 

міської ради  

  

01.01.2004 

(До рішен-

ня №29/15)  

 

 

 

 

 

 

15.09.2011 

(До рішен-

ня 37/15) 

 

Газета 

«Наше  

місто» від 

11.11.2005 

(До рішен-

ня 29/15) 

 

 

 

Газета 

«Наше  

місто» від 

01.10.2011 

(До рішен- 

ня 37/15) 

  

01.01.2004-

01.10.2005 

(До рі-

шення 

29/15) 

 

 

 

 

15.09.2012-

31.10.2012 

(До рішен-

ня 37/15) 

 

Газета 

«Наше  

місто» від 

30.11.2005 

(До рішен-

ня 29/15) 

 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

20.11.2012 

(До рішен- 

ня 37/15) 

 

 

11.09.2017- 

11.10.2017(

До рішен-

ня №29/15)  

 

 

 

 

 

10.09.2014- 

10.10.2014 

(До рішен-

ня 37/15) 

 

 

Газета «На-

ше місто» від 

19.10.2017, 

сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

 

 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

 

- - - - 



№ 

з/

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри- 

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення 

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа- 

ція про 

оприлюд-

нення                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 Рішення викон-

кому міської 

ради 

від 28.08.2006 

№3121 «Про за-

твердження по-

ложення про по-

рядок організа-

ції об’єкта з на-

дання ринкових 

послуг на тери-

торії міста» 

Інспекція з 

питань благо-

устрою 

Дніпровської 

міської ради  

 

 

 

 

Липень-

серпень 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від  

12.09.2006  

  

Серпень-

вересень 

2007 

Газета 

«Наше 

місто» 

01.08.2012- 

15.09.2012 

Газета 

«Наше 

місто» від 

23.10.2012 

 

01.09.2015- 

01.10.2015 

  

Сайт МР,  

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

П.2 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- 

 

4 Рішення міської 

ради 

від 21.03.2007               

№6/11 «Про по-

рядок залучення 

коштів на розви-

ток інженерно-

транспортної та 

соціальної інфра-

структури міста 

Дніпропетровсь-

ка» (зі змінами) 

Департамент 

економіки, 

фінансів та 

міського 

бюджету 

Дніпровської 

міської ради  

Січень-

лютий 2007  

Газета 

«Наше 

місто» від 

20.02.2007 

20.05.2008- 

20.06.2008  

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

08.07.2008 

 

08.10.2012-

05.12.2012  

 

 

 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

15.12.2012, 

сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика 

16.10.2015- 

16.11.2015  

 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна 

політика 

П.3 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- 

5 Рішення місь-

кої ради                 

від 21.03.2007 

№41/11 «Про 

оренду нерухо-

мого майна, що 

належить до ко-

мунальної влас-

ності територіа-

Департамент 

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради 

 

 

 

 

Жовтень-

листопад 

2006 

(До рішен-

ня №41/11)  

 

 

 

 

Газета «Наше 

місто» від 

01.12.2006 

(До рішення 

№41/11) 

 

 

 

 

03.04.2007-

17.05.2008 

(До рішен- 

ня №41/11) 

 

 

 

 

 

Газета  

«Наше місто» 

(До рішення 

№41/11) 

 

 

 

 

 

05.09.2011-

18.10.2011 

(До рішен-

ня №41/11)  

 

 

 

 

 

Газета  

«Наше  

місто» від 

03.12.2011  

(До рішення 

№41/11)     

 

 

 

01.08.2017-

01.09.2017 

(До рі-

шення 

№41/11: 

2014 рік) 

 

Газета 

«Наше мі-

сто» від 

13.10.2017, 

сайт МР,  

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

(До рішення 

- 

 

 

- 



льної громади 

міста» (зміни: 

рішення місь-

кої ради 

від 06.04.2011 

№19/10) 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2011-

20.05.2011 

(До рішення 

№19/10)  

 

 

Газета «Наше 

місто» від 

06.04.2011 

(До рішення 

№19/10) 

 

 

23.02.2012-

06.04.2012 

(До рішення 

№19/10) 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

28.04.2012 

(До рі-

шення 

№19/10) 

 

13.05.2014-

20.06.2014 

(До рішення 

№19/10) 

 

 

Сайт МР, 

розділ «Регу-

ляторна полі-

тика» (До 

рішення 

№19/10) 

№41/11) 

№ 

з/

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри- 

люднення 

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення 

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення 

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення 

Термін 

вико-

нання 

Інформа- 

ція про 

оприлюд-

нення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Рішення міської 

ради                          

від 28.11.2007       

№25/25 «Про за-

твердження но-

рм утворення 

твердих побуто-

вих відходів для 

житлових буди-

нків територіа-

льної громади 

міста Дніпропет-

ровська незалеж-

но від форми вла-

сності та для під-

приємств неви-

робничої сфери» 

Департамент 

екологічної 

політики 

Дніпровської 

міської ради 

10.10.2007-

25.11.2007 

Газета 

«Наше 

місто» від 

02.12.2007 

01.03.2008- 

01.03.2009 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

І півріччя 

2013 року 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регулятор-

на політи-

ка» 

01.09.2016-

19.09.2016 

Сайт МР, 

розділ, «Ре-

гуляторна 

політика» 

- - 

7 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 10.04.2008 

№834 «Про зат-

вердження тари-

фів на платні по-

слуги, які надаю-

ться Міським ко-

мунальним під-

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської 

міської ради 

05.02.2008- 

 08.04.2008  

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

15.04.2008 

 

05.01.2009- 

 10.03.2009 

Газета 

«Наше 

місто»  

 

16.11.2012 Газета 

«Наше 

місто» 

 

20.05.2013-

31.05.2013 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» 

 

01.09.16-

30.09.16 

 

Запла-

новано 

у гра-

фік 

прове-

дення 

Газета 

«Наше 

місто» 

 



приємством «Ре-

формжитло» су-

б’єктам господа-

рювання» (зі змі-

нами) 

відсте-

жень 

на 

2019 

№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 Рішення міської 

ради                    

від 10.06.2009              

№20/47 «Про ви-

значення послуги 

з утримання бу-

динків і споруд 

та прибудинко-

вих територій в 

житловому фонді  

комунальної вла-

сності територіа-

льної громади 

м.Дніпропетров-

ська такою, пра-

во на надання 

якої виборюється 

на конкурсних 

засадах» (зі змі-

нами) 

 

 

 

 

 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської 

міської ради 

09.05.2009-

10.06.2009 

«Газета 

Наше 

місто» від 

20.06.2009 

15.10.2011 

 

«Газета 

Наше 

місто» 

19.10.2015-

04.12.2015 

 

Сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

 

П.4 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - 



№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 13.07.2011 

№964 «Про вта-

новлення тари-

фів на послуги з 

утримання бу-

динків і споруд  

та прибудинко-

вих територій по 

кожному будин-

ку окремо для 

житлово-експлу-

атаційних під-

приємств кому-

нальної власності 

територіальної 

громади міста» 

Департамент 

житлового 

господарства 

Дніпровської 

міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

01.07.2015-

31.07.2015 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

 

Згідно з 

нормами 

ЗУ від 

22.12.2011 

№ 4231-VI 

 

- - - 

10 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 31.08.2011 

№1147 «Про вс-

тановлення тари-

фів на послуги із 

вивезення (зби-

рання, перевезен-

ня), утилізації 

або захоронення 

твердих і велико-

габаритних побу-

тових відходів 

для всіх груп 

споживачів» 

Департамент 

екологічної 

політики 

Дніпровської 

міської ради 

 10.01.2012-

20.02.2012 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

22.02.2012 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

03.03.2014-

28.03.2014 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

20.03.2017-

15.04.2017 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

27.04.2017, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика».  

- - 



№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 11 Рішення міської 

ради                  

від 14.09.2011                  

№35/15 «Про 

внесення змін до 

Правил торгівлі 

на ринках м. Дні-

пропетровська» 

Інспекція з 

питань благо-

устрою 

Дніпровської 

міської ради  

 

01.07.2011-

01.08.2011 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

05.10.2011 

 

01.08.2012-

15.09.2012 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

23.10.2012 

 

 01.08.2014-

15.09.2014 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

12.10.2017 

01.08.2017-

15.09.2017 

 

 «Наше 

місто» від 

13.10.2017 

сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

- - 

12 Рішення міської 

ради                 

від 14.09.2011           

№26/15 «Про ви-

значення вико-

навців житлово-

комунальних по-

слуг у житлово-

му фонді кому-

нальної власнос-

ті територіальної 

громади м. Дні-

пропетровська» 

Департамент  

житлового 

господарства 

Дніпровської 

міської ради 

01.10.2011-

31.12.2011 

Газета 

«Наше 

місто» від 

25.10.2011 

 

 

01.10.2012-

30.11.2012 

Газета «Наше 

місто» від  

28.12.2012 

 

 

01.05.2013-

31.05.2013 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля- 

торна полі-

тика»  

 

26.10.2015-

04.12.2015 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля- 

торна полі-

тика»  

 

П.5 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- 

13 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 28.09.2011 

№1237 «Про за-

твердження цін 

на роботи  (пос-

луги), що вико-

нуються архів-

ним управлін-

ням Дніпропет-

ровської міської 

ради» 

 

Департамент 

забезпечення 

діяльності 

виконавчих 

органів 

Дніпровської 

міської ради  

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

01.11.2012-

10.12.2012 

 

Газета 

«Наше 

місто» 

15.09.2011-

09.120.2014 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля- 

торна полі-

тика»  

 

26.06.2015-

26.07.2015 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

 

11.06.18- 

25.06.18 

(П. 6 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік) 

 

Газета 

«Наше 

місто» 

від 

12.07.18 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля- 

торна по-

літика»  



№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 Рішення міської 

ради                  

від 29.02.2012 

№8/21 «Про зат-

вердженя Мето-

дики розрахунку 

і порядку вико-

ристання плати 

за оренду кому-

нального неру-

хомого майна» 

Департамент 

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

29.02.2012-

13.04.2012 

Газета 

«Наше 

місто» від 

05.05.2012 

01.03.2013-

12.04.2013  

Сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

 

27.04.2015-

01.06.2015 

Сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

 

01.03.2018- 

20.03.2018 

 

Газета  

Наше міс-

то» від 

22.03.2018, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля- 

торна полі-

тика» 

П.7 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- 

15 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 24.04.2012 

№403 «Про зат-

вердження Пра-

вил поводження з 

відходами у місті 

Дніпропетров-

ську» 

Департамент 

екологічної 

політики 

Дніпровської 

міської ради 

10.08.2012-

20.09.2012  

Газета 

«Наше 

місто» від 

19.03.2008 

Листопад 

2013 

 

Сайт МР 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

01.11.2016-

19.11.2016 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

- - - - 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення міської 

ради                  

від 30.05.2012 

№47/24 «Про де-

які питання роз-

міщення тимча-

сових споруд для 

здійснення під-

приємницької ді-

яльності у м.Дні-

пропетровську» 

(зі змінами) 

 

 

Інспекція з 

питань благо-

устрою Дніп-

ровської міської 

ради 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

П.8  

Плану-

графіка на 

2018 рік 

- - - 



№ 

з 

/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 Рішення міської 

ради                       

від 27.06.2012 

№26/25 «Про за-

твердження По-

рядку здійснення 

заходів з контро-

лю за утриман-

ням у належному 

стані, збережен-

ням, відновлен-

ням та упорядку-

ванням об’єктів 

благоустрою міс-

та Дніпропетров-

ська з урахуван-

ням особливос-

тей їх викорис-

тання» 

 

 

Інспекція з 

питань благо-

устрою Дніп-

ровської міської 

ради 

03.09.2012- 

12.10.2012 

Газета 

«Наше 

місто»  

від 

30.10.2012, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»  

 

01.04.2013- 

30.04.2013 

Газета 

«Наше 

місто», сайт 

МР, розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»  

10.01.2017- 

31.01.2017 

Газета  

«Наше 

місто», 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»» 

- - --  

18 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 24.07.2012 

№861 «Про вста-

новлення вартос-

ті ритуальних по-

слуг на території 

м.Дніпропетров-

ська» 

 

 

Департамент 

благоусрою та 

інфраструктури 

Дніпровської 

міської ради 

 01.05.2013-     

01.06.2013 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

 

05.07.2014-

07.07.2014 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

 

 

 

 

19.06.2017- 

30.06.2017 

Газета 

«Наше 

місто» від 

23.10.2017, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»  

- - - - 



№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 26.02.2013 

№82 «Про раціо-

нальне ведення 

водного госпо-

дарства міста» 

Департамент 

благоусрою      

та інфраструк-

тури Дніпров-

ської міської 

ради 

Січень-

лютий 

2014 

 

 

 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

01.06.2015-

30.06.2015 

 

Сайт МР, 

роз-діл 

«Регу-

ляторна 

політика» 

П.9 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - - - 

20 Рішення викон-

кому міської ра- 

ди від 28.05.2013 

№197 «Про зат-

вердження умов 

перевезення та 

організації про-

ведення конкур-

су з перевезення 

пасажирів на мі-

ських автобусних 

маршрутах зага-

льного користу-

вання у м.Дніп-

ропетровську» 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструк-

тури Дніпров-

ської міської 

ради 

Квітень 

2013 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

25.05.2015-

25.06.2015 

 

Сайт МР, 

роз-діл 

«Регу-

ляторна 

політика» 

01.05.2018-

31.05.2018 

(П. 10 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік) 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

14.06.2018, 

сайт МР, 

роз-діл 

«Регу-

ляторна 

політика»  

- - - - 

  21 Рішення міської 

ради                  

від 29.05.2013       

№39/35 «Про за-

твердження По-

рядку передачі 

об’єктів (елемен-

тів) благоустрою 

м. Дніпропетров-

ська в тимчасове 

використання не 

за цільовим при-

Інспекція з 

питань благо-

устрою 

Дніпровської 

міської ради  

 

 

 

 

 

 

Травень  

2014 

 

 Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

Травень 

2015 

 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна по-

літика» 

П. 11 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

 - - - - 



значенням при 

реалізації потреб 

для об’єктів сфе-

ри споживчого 

ринку та сфери 

послуг» 

№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  22 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 28.08.2013 

№399 «Про орга-

нізацію та прове-

дення конкурсу 

щодо визначення 

виконавців пос-

луг з вивезення 

побутових відхо-

дів у м. Дніпро-

петровську за те-

риторіальним 

принципом» (зі 

змінами) 

Департамент 

екологічної 

політики 

Дніпровської 

міської ради 

29.04.2015-

26.05.2015 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

23.10.2015-

10.12.2015 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

П. 12 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - - - 

  23 Рішення міської 

ради                      

від 25.09.2013                 

№53/40 «Про 

проведення кон-

курсу щодо виз-

начення розпов-

сюджувача рек-

лами в ліфтах 

житлових будин-

ків (гуртожитків) 

комунальної вла-

сності територіа-

Департамент  

житлового 

господарства  

Дніпровської 

міської ради 

01.06.2014-

01.07.2014 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

01.11.2015-

04.12.2015 

 

Сайт МР 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

П. 13 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - - - 



льної громади   

м.Дніпропетров-

ська» 

№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24 Рішення міської 

ради                  

від 25.09.2013 

№54/40 «Про 

проведення кон-

курсу з визначен-

ня юридичної 

особи для забез-

печення інвести-

ційної діяльності 

із встановлення 

систем диспетче-

ризації у ліфтах 

житлових будин-

ків комунальної 

власності терито-

ріальної громади 

м. Дніпропетров-

ська з подальшим 

їх обслуговуван-

ням» (зі змінами) 

Департамент  

житлового 

господарства  

Дніпровської 

міської ради 

 

 

03.11.2014-

15.12.2014 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

19.10.2015-

04.12.2015 

 

Сайт МР, 

розділ «Регу-

ляторна 

політика» 

П. 14 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - - - 

 25 

 

 

 

Рішення міської 

ради                  

від 27.11.2013 

№43/43 «Про зат-

вердження Поло-

ження про орга-

нізацію похован-

ня померлих та 

надання ритуаль-

них послуг на те-

Департамент 

благоустрою 

та інфраструк-

тури Дніпров-

ської міської 

ради 

13.10.2014-

17.10.2014 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

22.12.2015-

25.12.2015 

 

 

Сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

 

П. 15 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - - - 



риторії міста Дні-

пропетровська» 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 26 Рішення міської 

ради                   

від 27.11.2013                   

№44/43 «Про зат-

вердження Пра-

вил благоустрою 

території міста 

Дніпропетровсь-

ка» 

Департамент 

благоустрою 

та інфра-

структури 

Дніпровської 

міської ради 

01.07.2014-

01.10.2014 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

01.07.2015-

30.09.2015 

Сайт МР, 

розділ 

«Регу-

ляторна 

політика» 

П. 16 

Плану-

графіка 

на 2018 

рік 

- - - - - 

 27 Рішення міської 

ради                   

від 15.07.2015 

4/65 «Про зат-

вердження нор-

мативної гро-

шової оцінки зе-

мель м.Дніпро-

петровська» 

Департамент 

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради 

 

01.04.2015-

04.05.2015 

 

 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

01.07.2016- 

01.08.2016 

Сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика»  

- - - - - - 

28 Рішення міської 

ради                  

від 21.12.2016 

№38/17 «Про зат-

вердження Пра-

вил паркування 

транспортних за-

собів на території 

міста Дніпра» 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструк-

тури Дніпров-

ської міської 

ради 

01.07.2016-

01.08.2016 

Сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

01.03.2018- 

25.03.2018 

(П. 17 

Плану-

графіка на 

2018 рік)  

 

Газета «На-

ше місто» від 

22.03.2018, 

сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

- - - - - - 

  29 Рішення міської 

ради                  

від 13.04.2017 

№72/19 «Про зат-

вердження Пра-

Депутат   

Дніпровської 

міської ради             

Лисенко М. О., 

Департамент 

01.12.2016-

20.12.2016 

Сайт МР, 

розділ «Ре-

гуляторна 

політика» 

П. 18 

Плану-

графіка на 

2018 рік 

- - - - - - - 



вил утримання 

тварин у домаш-

ніх умовах та по-

водження з до-

машніми твари-

нами на території 

міста Дніпра 

благоустрою та 

інфраструк-

тури міської 

ради 

№ 

з/ 

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  30 Рішення міської 

ради                       

від 19.07.2017 

№38/23 «Про за-

твердження По-

ложення про об-

лік об'єктів неру-

хомого майна на 

території міста 

Дніпра, передачу 

та зберігання ін-

вентаризаційних 

справ на ці об'єк-

ти» 

Департамент 

адміністратив-

них послуг та 

дозвільних 

процедур 

Дніпровської 

міської ради  

 

01.02.2017- 

20.02.2017; 

 

Розміщено 

повторно 

02.06.2017                                               

( у зв’язку 

зі зміною 

назви 

проекту 

РА) 

 

 

 

Сайт МР 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»  

П. 19 

Плану-

графіка на 

2018 рік 

- - - - - - - 

  31 Рішення міської 

ради                    

від 20.09.2017 

№95/24 «Про зат-

вердження Поло-

ження про поря-

док проведення 

інвестиційних 

конкурсів для бу-

дівництва, рекон-

струкції, рестав-

рації тощо об'єк-

тів житлового та 

Департамент 

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради  

Департамент 

правового          

забезпечення 

Дніпровської 

міської ради 

01.12.2016-

20.12.2016; 

 

02.06.2017 

(у зв’язку 

зі зміною 

назви) 

Газета 

«Наше 

місто», 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»  

П. 20 

Плану-

графіка на 

2018 рік 

- - - - - - - 



нежитлового 

призначення, не-

завершеного бу-

дівництва, інже-

нерно-транспорт-

ної інфраструк-

тури міста Дніп-

ра» 

№ 

з/п Назва  

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  32 Рішення викон-

кому міської ра- 

ди від 19.12.2017            

№988 «Про зат-

вердження По-

рядку та умов 

проведення ін-

вестиційного 

конкурсу з визна-

чення інвестора 

для забезпечення 

встановлення та 

утримання зу пи-

ночних комплек-

сів м. Дніпра з 

подальшим їх об-

слуговуванням та 

форми інвести-

ційного договору» 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструк-

тури Дніпров-

ської міської 

ради 

01.11.2017-

15.11.2017 

Газета 

«Наше 

місто» від 

04.01.2018, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика»  

П. 21 

Плану-

графіка на 

2018 рік 

- - - - - - - 

 33 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 20.02.2018 

№135 Про поря-

док визначення 

розміру плати за 

доступ до інфра-

Департамент  

житлового 

господарства  

Дніпровської 

міської ради 

 

09.01.2018 

25.01.2018 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

25.01.2018, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

- - - - - - - - 



структури об’єк-

та будівництва 

(житловий фонд, 

що перебуває у 

комунальній вла-

сності територіа-

льної громади мі-

ста 

 торна полі-

тика»  

№ 

з/п Назва  

регуляторного 

акта 

Розробник 

регулятор-

ного акта 

Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження 

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про оприлюд-

нення  

Термін 

виконання 

Інформація 

про опри-

люднення  

Термін 

вико-

нання 

Інформа-

ція про 

оприлюд-

нення  

1 2          3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 34 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 20.02.2018 

№158 «Про вста-

новлення гранич-

них тарифів на 

послуги з переве-

зення пасажирів 

та багажу на мі-

ських автобусних 

маршрутах зага-

льного користу-

вання у м.Дніпрі» 

Департамент 

транспорту та 

транспортної 

інфраструктури 

Дніпровської 

міської ради 

 

01.11.2017 

17.11.2017 

 

 

Газета 

«Наше 

місто» від 

28.12.2017, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

 

- - - - - - - - 

  35 Рішення викон-

кому міської ра-

ди від 20.02.2018 

№173 «Про зат-

вердження Поло-

ження про поря-

док обстеження 

стану житлових/ 

нежитлових бу-

динків, житло-

вих/ нежитлових 

приміщень, ква-

ртир та житло-

Департамент   

по роботі з 

активами 

Дніпровської 

міської ради 

 

25.12.2017 

15.01.2018  

Газета 

«Наше 

місто» від 

25.01.2018, 

сайт МР, 

розділ 

«Регуля-

торна полі-

тика» 

- - - - - - - - 



вих/ нежитлових 

приміщень гур-

тожитків комуна-

льної власності 

територіальної 

громади міста» 

 

* - Реєстр проведення відстежень  результативності чинних регуляторних актів Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету підготовлено з ураху-

ванням наявної інформації на дату формування реєстру 

** - розробника регуляторного акта визначено відповідно до розподілу повноважень на дату формування реєстру 

 

 

 

Відділ регуляторної політики 

департаменту правового забезпечення 

Дніпровської міської ради  


