
ГРАФІК 

здійснення заходів з відстеження результативності дії  

регуляторних  актів на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Період 

виконання 

заходів з 

відстеження 

результативності 

Тип відстеження 

(за статистичними 

даними) 

 

Назва  регуляторного акта, дата прийняття, 

номер, дата набуття чинності 

Розробник регуляторного 

акта  

1 2 3 4 5 

Рішення міської ради 

1  Травень 

 

Періодичне «Порядок залучення коштів фізичних та 

юридичних осіб на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста», 

03.06.2011 № 170, чинне з 04.06.2011 

Управління містобудування та 

архітектури 

2 Червень Періодичне «Про Порядок встановлення вивісок в м. Ужгород» 

22.07.2011 № 193, чинне з 23.07.2011 

Управління містобудування та 

архітектури 

3 Червень  Періодичне «Про затвердження технічної документації по 

нормативній грошовій оцінці земель населеного 

пункту м. Ужгорода Ужгородської міської ради» 

14.07.2014 № 1398, чинне з 15.07.2014 

Відділ землекористування 

4 Вересень Базове «Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 

1505 «Про Порядок отримання паспортів відкритих 

літніх майданчиків у м. Ужгороді» 13.12.2018 № 

1346, чинне з 19.12.2018 

Департамент міського 

господарства 



5 Жовтень Періодичне «Про порядок отримання паспортів відкритих 

літніх майданчиків» 07.11.2014 № 1505, чинне з 

08.11.2014 

Управління містобудування та 

архітектури 

6 Жовтень Базове «Про місцеві податки та збори» 10.07.2018 № 1151, 

чинне з 01.01.2019 

Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

7 Листопад  Періодичне «Про Методику розрахунку мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб на території м. 

Ужгорода» 30.12.2011 № 395, чинне з 30.12.2011 

Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

8 Листопад Повторне «Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 

1505 «Про Порядок отримання паспортів відкритих 

літніх майданчиків у м. Ужгороді»  13.12.2018 № 

1346, чинне з 19.12.2018 

Департамент міського 

господарства 

9 Грудень Повторне «Про місцеві податки та збори» 10.07.2018 № 1151, 

чинне з 01.01.2019 

Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

10 Грудень Періодичне «Про місця для платного паркування» 22.02.2018 

№ 1002, чинне з 28.02.2018 

Департамент міського 

господарства 

11 Грудень Базове «Про Методику розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Ужгород, яке 

передається в оренду та пропорції її розподілу» 

28.02.2019 № 1455, чинне з 05.03.2019 

Департамент міського 

господарства 

Рішення виконкому 

1 Червень Базове «Про затвердження Правил користування міським 

пасажирським автомобільним транспортом у м. 

Відділ транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/РС_1455.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/РС_1455.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/РС_1455.pdf


 

Ужгород» 12.09.2018 № 270, чинне з 17.09.2018 

2 Червень Базове «Про впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду у місті Ужгород» 12.09.2018 

№ 271, чинне з 17.09.2018 

Відділ транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

3 Серпень Повторне «Про затвердження Правил користування міським 

пасажирським автомобільним транспортом у м. 

Ужгород» 12.09.2018 № 270, чинне з 17.09.2018 

Відділ транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

4 Серпень Повторне «Про впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду у місті Ужгород» 12.09.2018 

№ 271, чинне з 17.09.2018 

Відділ транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

5 Вересень Базове «Про впорядкування розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами» 27.12.2018 № 371, чинне з 

29.12.2018 

Департамент міського 

господарства 

6 Листопад  Повторне «Про впорядкування розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами» 27.12.2018 № 371, чинне з 

29.12.2018 

Департамент міського 

господарства 

7 Грудень Періодичне «Про затвердження Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері 

розваг та проведення ярмарків (фестивалів) на 

території м. Ужгород» 08.11.2017  № 357, чинне з 

01.01.2018 

Управління економічного 

розвитку міста 


