
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про доповнення до рішення XLII 

сесії міської ради VII скликання  

12.12.2019 року № 1796 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», враховуючи лист управління економічного розвитку 

міста 25.08.2020 року № 13/27.02-12  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Доповнити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого 

рішенням XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 року № 1796 «Про 

проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2020 рік», 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення _____ сесії міської 

ради VII скликання 

_______________ р. № ______ 

 

Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

№ 

п/п 

Назва проєкту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проєкту 

Суть проєкту 

регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття  

регуляторного 

акта 

Строки 

виконан

ня 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проєкту 

13 Про Порядок 

погодження 

режиму роботи 

закладів сфери 

обслуговування на 

території міста 

Рішення 

виконкому 

Впорядкування та 

визначення єдиних вимог 

для прийняття рішень про 

встановлення режимів 

роботи для закладів  сфери 

обслуговування всіх форм 

власності 

Проєкт 

регуляторного акту 

направлений на 

розв’язання 

головної проблеми 

– відсутності 

належного 

нормативно-

правового 

регулювання на 

місцевому рівні 

щодо встановлення 

режиму роботи для 

закладів  сфери 

обслуговування 

всіх форм 

власності 

ІІ 

півріччя 

2020 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

14 Про затвердження 

Положення про 

дрібнороздрібну 

торгівлю, 

Рішення 

виконкому 

Даний проєкт рішення 

визначає чіткий перелік 

документів, з якими суб’єкт 

господарювання звертається 

Проєкт 

регуляторного акту 

направлений на 

врегулювання на 

ІІ 

півріччя 

2020 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

Управління 

економічного 

розвитку міста 



надання послуг у 

сфері розваг та 

проведення 

ярмарків 

(фестивалів) 

на території м. 

Ужгород 

з метою розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг, вимоги, які 

ставляться до їх розміщення 

та порядок відповідальності 

за самовільне їх 

встановлення 

місцевому рівні 

процедури 

розміщення 

об’єктів 

дрібнороздрібної 

торгівлі та надання 

послуг у сфері 

розваг, а також 

проведення 

ярмарків та 

фестивалів на 

території міста 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                   Андріана СУШКО 

 


