
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

Про зміни до Порядку розміщення   

пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності  

Відповідно до статті 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, з метою спрощення процедури погодження розміщення  пересувного 
обладнання для здійснення підприємницької діяльності, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Внести зміни до Порядоку розміщення пересувного обладнання для 

здійснення підприємницької діяльності, затвердженого рішенням виконкому 

27.04.2016 № 133, а саме: 

 - абзац 3 пункту 2.1 доповнити словами: "безпосередньо на засіданні 

комісії при конкретному розгляді справи"; 

 - абзац 8  пункту 2.1 вилучити; 

 - абзац 1 пункту 2.7 доповнити реченням такого змісту: "Департаменту 

міського господарства, при укладанні договорів оренди у частині визначення 

зони розміщення та вартості плати за користування з розрахунку 1 м², керуватись 

рішенням ХХVI сесії Ужгородської міської ради VI скликання 07.11.2014 № 1505 

"Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м.Ужгороді"; 

 - пункт 2.10 доповнити абзацом: "- подання департаментом міського 

господарства інформації про наявність заборгованості за договором оренди на 

користування конструктивними елементами благоустрою для розміщення 

пересувного обладнання більше ніж за три місяці" 

  

              2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 
 

 

Міський голова          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету  

«Про Порядок  розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності» 

 

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 

 Проект рішення «Про Порядок  розміщення пересувного обладнання для 

здійснення підприємницької діяльності» (надалі Порядок) розроблено 

управлінням економіки та підприємництва та спрямований на регулювання 

відносин щодо отримання витягу із рішення виконкому (надалі витяг) про 

розміщення пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності 

(надалі ПО). 

Проблема, яка існує на сьогодні, – це відсутність належного правового 

регулювання цих питань. Останнім часом поширюється практика розміщення  

ПО (холодильних вітрин, кавоматів, терміналів для поповнення рахунків тощо) 

особливо поруч тимчасових закладів торгівлі (кіосків, павільйонів). При цьому 

непоодинокими є випадки, коли ПО займають територію, більшу за розміром, 

ніж тимчасовий заклад торгівлі. 

Даний проект рішення визначає чіткий перелік документів, з якими суб’єкт 

господарювання звертається з метою розміщення ПО, вимоги, які ставляться до 

розміщення ПО та порядок відповідальності за самовільне їх встановлення. 

 

 2. Цілі регулювання 

 Основною метою запропонованого проекту рішення є впорядкування 

розміщення ПО; усунення самовільно та хаотично розміщених ПО. 

 

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 
Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього без 

змін 

Відсутні Це не сприятиме вирішенню 

даної проблеми  

Обраний спосіб 

регулювання 

- Забезпечення прозорості 

при взаємовідносинах між 

міською радою, 

громадянами та суб’єктами 

господарської діяльності. 

- Забезпечення чіткого 

правового регулювання та 

прозорості у вирішенні цих 

питань. 

Відсутні 

 

 

            2. 



 4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Для досягнення поставленої мети пропонується встановити: 

- порядок видачі та анулювання витягу для розміщення ПО у м.Ужгороді; 

-  перелік документів, які необхідно подати для отримання витягу для 

розміщення ПО; 

- порядок роботи комісії по розгляду заяв про погодження місця розташування 

ПО. 

 

   

 5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 

Можливість досягнення цілей у разі прийняття зазначеного рішення 

полягає в наступному: 

- встановлення та вдосконалення єдиного порядку отримання дозволу на 

влаштування ПО; 

- вжиття заходів до тих суб’єктів господарювання, які розміщують пересувні 

тимчасові споруди самовільно. 

 

 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз 

вигод та витрат 

 

Базові групи 

інтересів  

Вигоди Витрати 

Місцева влада - впорядкування розміщення ПО,  

- наповнення міського бюджету 
Відсутні. 

Суб`єкти 

господарювання  

- Зменшення неофіційних видатків, що 

виникають як оплата за влаштування ПО  

Витрати, пов’язані зі 

сплатою внеску за 
договір на право 

тимчасового 

користування 

конструктивними 

елементами 

благоустрою  

Населення Зручність в обслуговуванні Відсутні 

 

 

 7. Строк дії регуляторного акту 

   Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на 

невизначений період або до прийняття  нових державних нормативних актів. 

У разі потреби до нього вноситимуться зміни, у тому числі за підсумками 

аналізу відстеження його результативності. 

 

 8. Показники результативності регуляторного акту 

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є:  

 

 

           3. 



1. Кількість заяв на розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підриємницької діяльності, що надійшли від юридичних та фізичних осіб на 

влаштування ПО; 

 2. Сума надходжень на соціально-економічний розвиток міста  отриманих 

від сплати внеску за договором на право тимчасового користування 

конструктивними елементами благоустрою.  

3. Кількість відмов у розміщенні пересувного обладнання для 

здійснення підриємницької діяльності на влаштування ПО. 

      Достатній  рівень інформованності суб"єктів господарювання буде 

забезпечений за рахунок розміщення повідомлення про оприлюднення даного 

проекту рішення на сайті Ужгородської міської ради та газеті "Ужгород". 

             

 9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту. 

 

 Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися управління 

економіки та підприємництва виконкому міської ради за результатами обробки 

кількісних та якісних показників базового, повторного й періодичного 

відстеження. 

 Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на 

етапі його підготовки. 

 Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття 

чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення 

порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 

неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін. 

 Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня 

виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого 

удосконалення рішення виконкому Ужгородської міської ради. 

 

 Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу: 

 Управління економіки та підприємництва Ужгородського 

міськвиконкому: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 331, 332 

        Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності”,  зауваження та пропозиції від юридичних та 

фізичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення 

проекту вищевказаного рішення. 

 

 

Начальник відділу торгівлі та 

захисту прав споживачів 

управління економіки та 

підприємництва         Н. Лелекач 

 


