ЗВІТ
міського голови про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради за 2017 рік
Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики,
визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», виконавчі органи Ужгородської міської ради
спрямували свою роботу на поліпшення умов для розвитку господарської та
підприємницької діяльності.
На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням VIII сесії
Ужгородської міської ради VII скликання від 29 листопада 2016 року №441
затверджено річний план діяльності міської ради та виконавчого комітету з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. План підготовки проектів
регуляторних актів із відповідними доповненнями оприлюднювався на
офіційному сайті міської ради.
Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів
здійснювалась відповідно до затверджених планів підготовки регуляторних
актів.
У 2017 році були прийняті такі рішення міської ради та її виконавчого
комітету (регуляторні акти):
1) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від
08.11.2017 № 357 «Про затвердження Положення про дрібнороздрібну
торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків (фестивалів) на
території м. Ужгород»;
2) рішення XI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від
28.02.2017 №606 «Про зміни до Положення про залучення коштів фізичних та
юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та соціальної
інфраструктури міста»;
3) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від
22.02.2017 № 54 «Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються
Ужгородською міською поліклінікою»;
4) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від
12.04.2017 № 120 «Про встановлення плати за участь у конкурсі»;
5) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від
12.04.2017 № 113 «Про вартість послуг з інвентаризації та оформлення права
власності на нерухоме майно».
Одним із основних принципів державної регуляторної політики є
прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить –
відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, дій регуляторних
органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковість розгляду
регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у

встановленому законом порядку, доведення прийнятих регуляторних актів до
відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості
про здійснення регуляторної діяльності.
Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до
відома громадськості інформації про регуляторну діяльність – на сторінках
газети Ужгородської міської ради і виконкому «Ужгород» та на офіційному вебсайті міської ради, постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних
актів разом із аналізами регуляторного впливу, плани діяльності, звіти про
відстеження результативності регуляторних актів.
Обгрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили, враховувались у
проектах регуляторних актів. Участь громадськості у процесі ухвалення
регуляторних актів сприяє підвищенню ефективності дії регуляторного акта,
прозорості у формуванні та прийнятті рішень органів місцевого
самоврядування.
Упродовж 2017 року на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднені 5
регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу,
зокрема:
1) «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів»;
2) «Про тарифи на платні медичні огляди, що надаються Ужгородською
міською поліклінікою»;
3) «Про встановлення плати за участь у конкурсі»;
4) «Про вартість послуг з інвентаризації та оформлення права власності
нерухомого майна;
5) «Про затвердження Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання
послуг у сфкпі розваг та проведення ярмарків на території м. Ужгорода».
Проекти регуляторних актів, які не були прийняті у 2017 році включені у
річний план діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік, проект рішення якого подано на
затвердження сесії Ужгородської міської ради VII скликання.
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