
 

ПЕРЕЛІК 

чинних регуляторних актів облдержадміністрації 
(станом на 01.07.2019) 

№ 

з/п 

Назва документу, 

дата та номер прийняття 

№ та дата 

реєстрації в 

управлінні 

юстиції 

Розробник 

регуляторного 

акта (назва 

структурного 

підрозділу ОДА) 

Координатор 

з виконання 

регуляторного 

акта (назва 

структурного 

підрозділу ОДА) 

Погодження 

 з Державною 

регуляторною 

службою 

України 

Термін дії 

регулятор-

ного акта 

Термін проведення відстеження результативності дії 

регуляторного акта  

  

базове повторне періодичне 

інформація про місце  

оприлюднення 

1. 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

20.06.2011 № Р-421/0/3-11 “Про 

встановлення плати за 

виготовлення бланків та видачу 

свідоцтв про право власності на 

житлове (житлові) приміщення  у 

гуртожитку” 

№ 91/1707 

08.07.2011 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Погоджено 

 

Необмежений 

 

ІI квартал 

2011 року 

 

ІI квартал 

2012 року 

 

ІI квартал 

2015 року 

 

офіційний веб-сайт 

облдержадміністрації 

www.adm.dp.gov.ua 

2. 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

23.08.2012 № Р-577/0/3-12 “Про 

затвердження умов конкурсу на 

перевезення пасажирів на 

міжміських та приміських 

автобусних маршрутах 

загального користування, які не 

виходять за межі території 

Дніпропетровської області 

(внутрішньообласні  маршрути)” 

№ 35/1769 

28.08.2012 

Управління 

транспорту, зв’язку 

та дорожнього 

будівництва 

 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Погоджено 

 

Необмежений 

 

ІII квартал 

2012 року 

  04.09.2013– 

04.10.2013 
- 

офіційний веб-сайт 

облдержадміністрації 

www.adm.dp.gov.ua 

3. 

Розпорядження  голови 

облдержадміністрації від 

29.03.2013 № Р-208/0/3-13    

“Про затвердження Порядку 

надання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів 

Дніпропетровської області”  

(у редакції розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

22.12.2018 № Р-790/0/3-18) 

№ 12/1786 

29.03.2013 

Управління 

інфраструктури 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

Погоджено 

 

До прийняття 

нового 

регуляторного 

акта 

 

04.11.2013 
 02.04.2014– 

02.05.2014 
- 

офіційний веб-сайт 

облдержадміністрації 

www.adm.dp.gov.ua 

4. 

Наказ директора Державного 

архіву Дніпропетровської 

області від 25.07.2011 № 37 “Про 

затвердження цін на платні 

послуги, які надаються 

Державним архівом 

Дніпропетровської області на 

договірних засадах” 

№ № 

109/1725 

110/1726 

06.10.2011 

Державний архів 

Дніпропетровської 

області 

 

Державний архів 

Дніпропетровської 

області 

 

Погоджено 

 

До прийняття 

нового 

регуляторного 

акта 

 

 

24.11.2011-

09.12.2011 

 25.10.2012-

26.11.2012 

24.10.2015-

24.11.2015; 

 

25.10.2018-

25.11.2018 

офіційний веб-сайт 

облдержадміністрації 

www.adm.dp.gov.ua, 

 
www.dp.archives.gov.ua 
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