
 

ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення виконавчого комітету 25.04.2018 № 103 «Про затвердження 

Положення про паркування транспортних засобів в місті 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 виконавчого комітету 25.04.2018 № 103 «Про затвердження Положення 

про паркування транспортних засобів в місті Ужгороді» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

- забезпечення відкритості процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із порядком організації та 

функціонування місць паркування для транспортних засобів на території міста 

та процедури підготовки і проведення конкурсу з визначення операторів послуг 

паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста; 

- розвиток мережі місць паркування в місті, впровадження сучасних 

методів їх організації, поступового переходу до автоматизованої системи оплати 

за користування місцями паркування;  

- впорядкування паркування автотранспорту, врегулювання відносин між 

власниками майданчиків для паркування та платниками збору за паркування 

транспортних засобів; 

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, дисципліни водіїв та 

культури паркування автотранспортних засобів . 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

25.03. – 25.04.2021 року 

 

5. Тип відстеження: 

Періодичне відстеження 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Періодичне відстеження здійснено на основі вивчення статистичних даних із 

використанням аналітичного методу 

 

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

також способи одержання даних: 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

шляхом узагальнення статистичних даних та аналізу: 



- проведеного конкурсу з визначення операторів послуг паркування 

транспортних засобів на вулицях і дорогах міста; 

- кількості відведених та спеціально облаштованих майданчиків для 

паркування та кількості місць для платного паркування на них; 

- впровадження автоматизованої системи оплати за користування місцями 

паркування; 

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

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

  На момент  періодичного відстеження проведено конкурс з визначення 

операторів платного паркування в місті Ужгород; затверджено перелік 

майданчиків для платного паркування загальною кількістю 607 машиномісць; 

погоджено схему розміщення парковок та організацію руху в цих частинах; 

встановлено паркомати та інформаційні знаки тощо. 

За вказаний період відстеження плата за місця для паркування 

транспортних засобів до міського бюджету не надходила. Це пов’язано у т.ч. із 

запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19 та задля економічної підтримки водіїв на період 

карантину.  

Рівень проінформованості про дію регуляторного акта високий. 

 

№ 

п/п 

Назва показника Період відстеження 

2018 

 

2019 

 

2020 

 Кількісні 

1 Проведено конкурсів з визначення 

операторів платного паркування у місті 

відповідно до прийнятого регуляторного 

акта 

1 0 0 

2 Затверджено перелік майданчиків для 

платного паркування  

6 

 

0 0 

3 Загальна кількість місць для платного 

паркування на відведених та спеціально 

облаштованих майданчиках , од. 

607 0 0 

4 Кількість суб’єктів господарювання, на 

яких поширюється дія регуляторного акта 

Не визначено 

 Якісні 

4 Рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

Регуляторний акт 

оприлюднений на 

офіційному сайті  

Ужгородської міської ради 



та у ЗМІ 

5 Розмір надходжень до міського бюджету За вказані періоди 

відстеження плата за місця 

для паркування 

транспортних засобів до 

міського бюджету не 

надходила. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 Регуляторний акт – рішення виконавчого комітету 25.04.2018 № 103 «Про 

затвердження Положення про паркування транспортних засобів в місті 

Ужгород» має достатній ступінь досягнення визначених цілей, а на підставі 

отриманих показників періодичного відстеження результативності його дії  

можна зробити висновок про його ефективність. 

 Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, 

визначені законодавством. 

 

 

Директор департаменту 

міського господарства                                                 Володимир БАБИДОРИЧ 
 


