
Реєстр  

регуляторних актів виконавчого комітету Дубенської міської ради та Дубенської міської ради станом на 01.07.2019 року 

 
№ 

з/п 

Назва регуляторного акту Вид 

регуляторного 

акту 

Дата прийняття Дії 

регуляторного 

органу щодо 

приведення у 

відповідність 

до вимог 

чинного 

законодавства 

Розробник регуляторного 

акту 

1.  Про затвердження Положення про проведення конкурсу з 

надання в оренду майна комунальної власності територіальної 

громади м. Дубно  

Рішення  міської 

ради   

23.03.2007 року 

№522 

 Управління економіки та 

власності 

2.  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

24.02.2006 року №1586 “Про затвердження Правил благоустрою 

та утримання території м. Дубно  

Рішення  міської 

ради  

25.06.2008 року 

№1383 

 Управління житлово-

комунального господарства 

3.  Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 

майна комунальної власності територіальної громади м. Дубно  

Рішення міської 

ради  

23.09.2011 року 

№622 

Зміни від 

28.01.2014 року 

№2759 

Управління економіки та 

власності 

4.  Про затвердження Порядку встановлення тарифу на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування  

Рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

16.06.2011 року 

№403 

 Управління економіки та 

власності 

5.  Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального майна територіальної громади м. 

Дубно  

Рішення  міської 

ради  

24.06.2011 року 

№489 

Зміни від 

26.04.2012 року 

№1270, від 

26.06.2015 року 

№4137 та від 

26.10.2018 

№3100 

Управління економіки та 

власності 

6.  Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Дубно  Рішення  міської 

ради  

24.06.2011 року 

№490 

Зміни від 

22.05.2015 року 

№4069 

Управління економіки та 

власності 

7.  Про затвердження типового договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Дубно  

Рішення  міської 

ради  

23.09.2011 року 

№621 

Зміни від 

28.01.2014 року 

№2760 

Управління економіки та 

власності 

8.  Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію, та 

порядку відшкодування цих витрат  

Рішення 

виконавчого 

комітету міської 

15.12.2011 року 

№745 

Зміни від 

20.12.2012 року 

№554) 

Управління економіки та 

власності 



ради  

9.  Про затвердження Положення про порядок відчуження 

(приватизації) комунального майна територіальної громади м. 

Дубно  

Рішення міської 

ради  

27.01.2012 року 

№997 

 Управління економіки та 

власності 

10.  Про ставки єдиного податку для фізичних осіб — суб'єктів 

підприємницької діяльності  

Рішення міської 

ради  

22.06.2012 року 

№1439 

 Управління економіки та 

власності 

11.  Про затвердження Положення про порядок підготовки та 

проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, 

реконструкції об'єктів житлового, нежитлового призначення та 

соціальної інфраструктури м. Дубно  

Рішення  міської 

ради  

27.07.2012 року 

№1486 

 Управління економіки та 

власності 

12.  Про затвердження Порядку списання комунального майна 

територіальної громади м. Дубно 

Рішення  міської 

ради  

22.11.2013 року 

№2505 

 Управління економіки та 

власності 

13.  Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у 

систему каналізації м. Дубно 

Рішення  

виконавчого 

комітету міської 

ради  

21.11.2013 року 

№513 

 Управління житлово-

комунального господарства 

14.  Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму 

роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери 

послуг 

Рішення  

виконавчого 

комітету міської 

ради  

18.12.2013 року 

№566 

 Управління економіки та 

власності 

15.  Про затвердження Правил утримання тварин у місті Дубно  Рішення  міської 

ради 

29.04.2014 року 

№3018 

 Управління житлово-

комунального господарства 

16.  Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Дубна  Рішення  міської 

ради  

25.07.2014 року 

№3259 

Зміни від 

01.03.2016 

№350 

Управління архітектури, 

будівництва та земельних 

питань 

17.  Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок у м. 

Дубно та порядок встановлення розмірів орендної плати за 

земельні ділянки  

Рішення  міської 

ради 

21.11.2014 року 

№3524 

Зміни від 

28.01.2015 року 

№3737 

Управління архітектури, 

будівництва та земельних 

питань 

18.  Про затвердження Плану зонування території (зонінг) міста 

Дубна Рівненської області 

Рішення  міської 

ради 

09.09.2015 року 

№4277 

 Управління архітектури, 

будівництва та земельних 

питань 

19.  Про затвердження Порядку визначення та відшкодування 

територіальній громаді м. Дубна  збитків, заподіяних у сфері 

земельних відносин 

Рішення  міської 

ради 

01.03.2016 року 

№ 351 

 Управління архітектури, 

будівництва та земельних 

питань 

20.  Про місцеві податки та збори Рішення  міської 

ради 

24.06.2016 р. 

№ 777 

 Управління економіки і 

власності 

21.  Про затвердження цін на роботи (послуги), які виконуються 

архівним відділом Дубенської міської ради 

Рішення  міської 

ради 

22.07.2016 р. 

№ 855 

 Архівний відділ міської ради 

22.  Про встановлення базового тарифу на проїзд міським 

пасажирським транспортом 

Рішення  

виконавчого 

комітету міської 

24.05.2018 № 169  Управління економіки і 

власності 



ради 

23.  Про встановлення обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових у  

м. Дубно 

Рішення  міської 

ради 

03.10.2018 № 2985  Управління економіки і 

власності 

24.  Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. 

Дубно 

Рішення  міської 

ради 

15.05.2019 р. 

№3728 

 Управління архітектури, 

будівництва та земельних 

питань 

 


