
Звіт 

про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта - рішення VІ сесії Ужгородської міської ради  

VІ скликання 03 червня 2011 року № 170 "Про Порядок залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста" 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується: 
 

     Рішення VІ сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 03 червня 2011 

року № 170 "Про Порядок залучення коштів фізичних та юридичних осіб на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста". 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 
 

Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 
 

- забезпечення надходження додаткових коштів до міського бюджету;  

- створення сприятливих умов для розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста, належного утримання та ефективної 

експлуатації об'єктів інженерного забезпечення та соціального призначення. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 
 

Травень 2020 року. 

5. Тип відстеження: 
 

Періодичне відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження: 
 

Для проведення періодичного відстеження використовується статистичний 

метод одержання результатів відстеження. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних:  
 

Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта здійснюватиметься виключно на підставі даних за статистичними 

показниками. 

 



8. Кількісні значення показників регуляторного акта: 
 

№ 

п/п 

Договори пайової участі 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 Кількість укладених договорів 68 58 64 

2 Сума укладених договорів тис. 

грн. 

9938,326 9316,578 18834,137 

 

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання: 
 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу цього акта були 

оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень від 

фізичних та юридичних осіб на офіційному сайті. Пропозиції та зауваження від 

фізичних та юридичних осіб не надходили. 

     Рішення VІ сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 03 червня 2011 

року № 170 "Про Порядок залучення коштів фізичних та юридичних осіб на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста" у 

визначені терміни оприлюднено у газеті «Ужгород» та на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради. 

 

10.  Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 
 

Протягом звітного періоду було впорядковано розміщення вивісок, 

покращено їх зовнішній вигляд, зменшено кількість вивісок, які не погоджені 

технічним паспортом вивіски і таких, що не відповідають технічним нормам, 

посилено контроль з боку міської ради та її виконавчих органів. 

Враховуючи вищевикладене, регуляторний акт "Про Порядок залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста" затвердженого рішенням VІ сесії 

Ужгородської міської ради VІ скликання 03 червня 2011 року № 170 має 

високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його 

положень мають позитивну динаміку.  
 
 

Начальник управління 

містобудування та архітектури                                      Олег БОРШОВСЬКИЙ 


