
ЗВІТ 

міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2020 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 ХLII сесії 

Ужгородської міської ради VII скликання від 12 грудня 2019 року № 1796 

затверджено річний план діяльності міської ради та виконавчого комітету з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. План підготовки проєктів 

регуляторних актів із відповідними доповненнями оприлюднювався на 

офіційному вебсайті міської ради та опубліковувався в газеті «Ужгород».  

Згідно з частиною першою статті 38 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська, 

селищна, міська, районна у місті рада заслуховує щорічний звіт сільського, 

селищного, міського голови, голови районної у місті ради про здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради. 

Протягом звітного періоду розробка проєктів регуляторних актів 

здійснювалась відповідно до затверджених планів підготовки регуляторних 

актів.  

 

У 2020 році були прийняті такі рішення міської ради та її виконавчого 

комітету (регуляторні акти):  

1) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

08.04.2020 № 173 «Про внесення змін до рішення виконкому 11.12.2019 № 460 

«Про встановлення мораторію»; 

2) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

13.05.2020 № 192 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у місті Ужгород»; 

3) рішення LI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 

10.09.2020 № 2098 «Про зміни та доповнення до рішення XXXIV сесії міської 

ради VII скликання 28.02.2019 року № 1455». 

 

Підготовлено та оприлюднено на вебсайті міської ради такі звіти про 

відстеження результативності регуляторного акта: 

1) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення VІ сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 03 червня 2011 року       
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№ 170 «Про Порядок залучення коштів фізичних та юридичних осіб на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста»; 

2) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення VІІ сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 22 липня 2011 року 

№ 193 «Про Порядок встановлення вивісок в місті Ужгород»; 

3) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 271 

«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті 

Ужгород»; 

4) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 270 

«Про затвердження Правил користування міським пасажирським 

автомобільним транспортом у м. Ужгород»; 

5) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення ХХІІІ сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 14 липня 2014 

року № 1398 «Про затвердження технічної документації по нормативній 

грошовій оцінці земель населеного пункту м. Ужгорода Ужгородської міської 

ради»; 

6) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 270 

«Про затвердження Правил користування міським пасажирським 

автомобільним транспортом у м. Ужгород»; 

7) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 12.09.2018 № 271 

«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті 

Ужгород»; 

8) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 27.12.2018 № 371 

«Про впорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами»; 

9) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання 13.12.2018 № 1346 

«Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 1505 «Про Порядок 

отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді»; 

10) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

– рішення XXVI сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 07 листопада 

2014 року № 1505 «Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх 

майданчиків у м. Ужгороді»; 

11) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання 13.12.2018 № 1346 

«Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 1505 «Про Порядок 

отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді»; 
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/zvit-pro-bazove-vidstezhennia-rezultatyvnosti-rehuliatornoho-akta-rishennia-vykonavchoho-komitetu-uzhhorodskoi-miskoi-rady-13122018-№-1346-pro-zminy-do-rishennia-miskoi-rady-07112014-№-1505-pro-poriadok-otrymannia-pasportiv-vidkrytykh-litnikh-maidanch
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12) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 27.12.2018 № 371 

«Про впорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами». 

 

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 плани діяльності, 

повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти 

регуляторних актів разом із аналізами регуляторного впливу, звіти про 

відстеження результативності регуляторних актів та прийняті регуляторні акти.  

Обгрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили, враховувались у 

проєктах 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 2020 року на офіційному вебсайті міської ради оприлюднено  5 

проєктів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного 

впливу, зокрема:  

1) «Про внесення змін до рішення виконкому 11.12.2019 № 460 «Про 

встановлення мораторію»; 

2) «Про Положення про надходження плати за тимчасове користування 

місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів»; 

3) «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у             

м. Ужгород»; 

4) «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів у місті Ужгород»; 

5) «Про зміни та доповнення до рішення XXXIV сесії міської ради VII 

скликання 28.02.2019 року № 1455». 

 

Крім цього, рішенням ХХХVІ сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання від 30.05.2019 № 1581 «Про зміни та доповнення до рішення І сесії 

міської ради VII скликання 26.11.2015 року № 8», повноваження у здійсненні 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/zvit-pro-bazove-vidstezhennia-rezultatyvnosti-rehuliatornoho-akta-rishennia-vykonavchoho-komitetu-uzhhorodskoi-miskoi-rady-27122018-№-371-pro-vporiadkuvannia-rozmishchennia-obiektiv-zovnishnoi-reklamy
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/zvit-pro-bazove-vidstezhennia-rezultatyvnosti-rehuliatornoho-akta-rishennia-vykonavchoho-komitetu-uzhhorodskoi-miskoi-rady-27122018-№-371-pro-vporiadkuvannia-rozmishchennia-obiektiv-zovnishnoi-reklamy
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/zvit-pro-bazove-vidstezhennia-rezultatyvnosti-rehuliatornoho-akta-rishennia-vykonavchoho-komitetu-uzhhorodskoi-miskoi-rady-27122018-№-371-pro-vporiadkuvannia-rozmishchennia-obiektiv-zovnishnoi-reklamy
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/pro-metodyku-rozrahunku-orendnoyi-platy-za-majno-terytorialnoyi-gromady-mista-uzhgorod-yake-peredayetsya-v-orendu-ta-proportsiyi-yiyi-rozpodilu


державної регуляторної політики покладено на існуючу Постійну комісію з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування. 

Комісією з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування та регуляторної політики на виконання вимог статей 4, 8, 34 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», затверджено експертні висновки щодо регуляторного 

впливу проєктів регуляторних актів, а саме проєктів рішень сесії міської ради 

«Про Положення про надходження плати за тимчасове користування місцями 

комунальної власності для розташування рекламних засобів» та «Про зміни та 

доповнення до рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 28.02.2019 року 

№ 1455». 

Разом з цим, з метою дотримання принципів та забезпечення здійснення 

державної регуляторної політики на офіційному сайті Ужгородської міської 

ради в розділі «Нормативні акти/регуляторна діяльність/регуляторна діяльність 

за 2020 рік» режим доступу за посиланням https://rada-

uzhgorod.gov.ua/regulyatorna-diyalnist, оприлюднено: план діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік; графік 

здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів на 

2020 рік; повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта; проєкти 

регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу; експертні висновки; звіти 

про відстеження результативності регуляторних актів; звіт міського голови про 

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської 

ради за 2020 рік; прийняті регуляторні акти. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 
 


