
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта   

рішення ХХХ сесії VII скликання Ужгородської міської ради 

13.12.2018 № 1346 «Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 

№ 1505 “Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх 

майданчиків у м. Ужгороді”» 

(відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності») 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер: 

 

 Рішення ХХХ сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 

13.12.2018 № 1346 «Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 1505 “Про 

Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді”. 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

 

-  встановлення економічно обгрунтованого розміру плати за тимчасове 

користування конструктивними елементами благоустрою, що перебувають у 

комунальній власності міста; 

- отримання додаткового фінансового ресурсу для збільшення 

фактичних видатків бюджету міста; 

- забезпечення прозорості та доступності рішень міської ради щодо 

встановлення розміру плати за користуванням конструктивними елементами 

благоустрою. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  

 грудень 2020 року. 

 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне):  

Періодичне відстеження 

 

6. Методи одержання результатів відстеження:  

Статистичний метод 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних: 

 

 

 

 

 
 

 

Сертифікат 

58E2D9E7F900307B04000000F824270058B68200  

Підписувач Бабидорич Володимир Іванович 

Дійсний з 19.03.2020 по 19.03.2022 

 

Виконавчий комітет  

Ужгородської міської ради 

Н7>#$q@.xcВTО   
 

32.01-10/21 від 14.01.2021 

 



 

 Шляхом аналізу:  

- загальної кількості договорів на право тимчасового користування 

конструктивними елементами благоустрою, розміщених у центральній частині 

міста; 

- кількості поданих заяв на розміщення відкритих літніх майданчиків на 

конструктивних елементах благоустрою; 

- кількості прийнятих рішень про відмову у наданні дозволів на 

розміщення відкритих літніх майданчиків на конструктивних елементах 

благоустрою відповідно до прийнятого регуляторного акта; 

- кількості демонтованих відкритих літніх майданчиків у зв’язку із 

введенням в дію зазначеного регуляторного акта; 

- розміру надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у 

встановленому законодавством порядку за  кількісними і якісними показниками 

з використанням статистичного методу одержання результатів відстеження. 

Кількісні показники результативності акта – кількість відкритих літніх 

майданчиків, розміщених у центральній частині міста, кількість поданих заяв 

на їх розміщення, кількість виданих дозволів на розміщення відкритих літніх 

майданчиків, кількість демонтованих терас. 

Якісні показники результативності акта – розмір надходжень до 

місцевого бюджету; задоволення потреб мешканців міста в етичному, 

естетичному використанні міського інформаційного простору. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 

 Регуляторний акт  -  рішення ХХХ сесії VII скликання Ужгородської 

міської ради від 13.12.2018 № 1346 «Про зміни до рішення міської ради 

07.11.2014 № 1505 “Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх 

майданчиків у м. Ужгороді” має високий ступінь досягнення визначених цілей. 

 

 Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, 

визначені законодавством. 

 

 

 

Директор департаменту 

міського господарства                                                 Володимир БАБИДОРИЧ 


