
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про проекти регуляторних актів 

міської ради та виконавчого 

комітету на 2018 рік 
 

 

Відповідно до статей 7, 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

 

  міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити річний план діяльноті міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік згідно з 

додатком. 

2. Рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті «Ужгород» та 

на офіційному сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

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 2018 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акту 

Суть проекту 

регуляторного акту 

Обґрунтування необхідності 

прийняття  

регуляторного акту 

Строки 

виконання 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проекту 

1 Про 

затвердження 

Положення про 

порядок 

паркування в м. 

Ужгороді 

Застосування в місті 

Ужгороді платного 

паркування, обрання 

операторів паркування 

на конкурсній основі, 

запровадження 

сучасних засобів 

обліку за рахунок 

коштів інвесторів 

Велике навантаження 

транспортних засобів в 

центральній частині міста, 

неврегульованість 

паркування та необхідність 

наповнення міського 

бюджету 

 

2018 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 

2 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 жорсткого 

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 

2018 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. 

3. Про місцеві 

податки і збори  

Об’єднати в одному 

рішенні положення та 

ставки по всіх місцевих 

податках і зборах, які 

справляються на 

території міста 

Не встановлені ставки по 

земельному податку на 2019 

рік, необхідність перегляду 

встановлених на території 

міста ставок місцевих 

податків та зборів 

 І півріччя

 2018 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики 



акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

4.  Порядок 

присвоєння 

зміни та 

підтвердження 

поштових 

(юридичних) 

адрес об’єктам 

нерухомого 

майна в місті 

Ужгороді 

Порядок встановлює на 

території міста єдиний 

функціональний 

механізм надання 

поштових адрес та 

закріплює основні 

принципи присвоєння 

адрес 

У зв’язку із зміною 

законодавства України 

І квартал 

2018 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                           А. Сушко 

 

 


