
Доповнення
до проекту рішення __сесії міської ради VII скликання «Про проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого

комітету на 2017 рік»

Враховуючи  звернення  структурних  підрозділів  міської  ради,  відповідно  до  Закону  України  «Про  засади  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
доповнити таблицю додатку до проекту рішення пунктами згідно з додатком.

Міський голова                                                                                                                                                                          Б. Андріїв



    Додаток  
до рішення ___ сесії міської 
ради VII скликання
_____________________ № ____

РІЧНИЙ ПЛАН
діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів

регуляторних актів на 2017 рік

№
п/п

Назва проекту
регуляторного

акту

Суть проекту
регуляторного акту

Обґрунтування необхідності
прийняття 

регуляторного акту

Строки
виконання

Спосіб
оприлюднення

Розробник
проекту

7 Про 
затвердження 
норм надання 
послуг з 
вивезення 
твердих 
побутових 
відходів

Створення
відповідних умов для

забезпечення
споживачів якісними

послугами з
організації збирання,

вивезення твердих
побутових відходів,
що утворюються на

території міста
Ужгород.

Необхідність встановленя 
нових норм надання послуг
з вивезення твердих 
побутових відходів 
відповідно до вимог Закону
України «Про відходи».

2017 рік Розміщення на
офіційному
сайті міської
ради та газеті

«Ужгород»
повідомлення

про
оприлюднення

проекту
регуляторного
акту, проекту

рішення і
аналізу

Департамент
міського

господарства



регуляторного
впливу.

8 Правила 
утримання і 
поводження з 
тваринами у 
м.Ужгороді

Забезпечення безпеки
життя та здоров’я
людей, укріплення

моральності й
гуманності

суспільства, захист
від страждань і
загибелі тварин

внаслідок жорстокого
поводження з ними.

Пропонована зміна 
передбачає створення 
більш комфортних умов для
життя людей та гуманного 
середовища для існуючих 
тварин. Виконання 
законодавчих актів щодо 
утримання та поводження з 
тваринами. Вжиття заходів 
з охорони тваринного світу.

2017 рік Розміщення на
офіційному
сайті міської
ради та газеті

«Ужгород»
повідомлення

про
оприлюднення

проекту
регуляторного
акту, проекту

рішення і
аналізу

регуляторного
впливу.

Департамент
міського

господарства

9 Про зміни до 
Положення про
залучення 
коштів 
фізичних та 
юридичних 
осіб на 
розвиток 

Забезпечення
надходження

додаткових коштів до
міського бюджету для

створення
сприятливих умов

для розвитку

Пропонована зміна 
передбачає збільшення 
граничних розмірів пайової
участі до 5% загальної 
кошторисної вартості 
будівництва об’єкта – для 
нежитлових будівель і 

2017 Розміщення на
офіційному
сайті міської
ради та газеті

«Ужгород»
повідомлення

про

Управління 
містобудування 
та архітектури



інженерно-
транспортної 
та соціальної 
інфраструктури
міста

інженерно-
транспортної та

соціальної
інфраструктури

міста, належного
утримання та
ефективної

експлуатації об’єктів
інженерного

забезпечення та
соціального

призначення.

споруд (при 2% згідно 
чинного рішення міської 
ради та 10% згідно статті 
40 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності») та до 2% 
загальної кошторисної 
вартості будівництва 
об’єкта – для житлових 
будинків (при 1% згідно 
чинного рішення міської 
ради та 4% згідно статті 40 
Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності».

оприлюднення
проекту

регуляторного
акту, проекту

рішення і
аналізу

регуляторного
впливу.

10 Про тарифи на 
платні медичні 
послуги, що 
надаються 
Ужгородською 
міською 
поліклінікою

Встановлення тарифу
на платні медичні

послуги.

Необхідність встановлення 
нових тарифів на платні 
медичні послуги для 
Ужгородської міської 
поліклініки виникла у 
зв'язку із зростанням 
мінімальних тарифних 
ставок працівників 
зайнятих у надання платних

Перше
півріччя

2017 року

Розміщення на
офіційному
сайті міської
ради та газеті

«Ужгород»
повідомлення

про
оприлюднення

проекту

Управління 
економіки та 
підприємництва



послуг; зміни розміру 
адміністративних та 
загальногосподарських 
витрат; змін норм витрат 
матеріалів та зміни вартості
ціни на матеріальні 
витрати.

регуляторного
акту, проекту

рішення і
аналізу

регуляторного
впливу.

11 Про плату за 
участь у 
конкурсі з 
перевезення 
пасажирів на 
міських 
автобусних 
маршрутах 
загального 
користування 

Встановлення плати
за участь у конкурсі з

перевезення
пасажирів на міських

автобусних
маршрутах
загального

користування

Необхідність встановлення 
плати за участь у конкурсі 
достатньому для 
фінансування в повному 
обсязі матеріальних витрат, 
пов'язаних із підготовкою 
та проведення зазначеного 
конкурсу.

Перше
півріччя

2017 року

Розміщення на
офіційному
сайті міської
ради та газеті

«Ужгород»
повідомлення

про
оприлюднення

проекту
регуляторного
акту, проекту

рішення і
аналізу

регуляторного
впливу.

Відділ 
транспорту, 
державних 
закупівель та 
зв'язку

Секретар ради                                                                                                                                                                           А. Сушко


