
 

ЗВІТ 

про періодичне  відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Ужгородської міської ради  ХХ сесії VII скликання  

22.02.2018 р. № 1002 «Про місця для платного паркування» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

Рішення Ужгородської міської ради ХХ сесії VII скликання 22.02.2018 

р. № 1002 «Про місця для платного паркування». 

 

2. Назва виконавця заходів відстеження: департамент міського 

господарства Ужгородської міської ради. 

 

3. Мета прийняття регуляторного акта: визначення території та місць для 

паркування транспортних засобів. 

 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є: 

- стабілізація та упорядкування роботи місць для паркування у місті 

Ужгород. 

- збільшення кількості місць для паркування; 

- покращення естетичного вигляду та благоустрою міста; 

- визначення адрес розташування територій, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на 

території міста Ужгород; 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

листопад-грудень 2020 р. 

 

5. Тип відстеження: періодичне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження:  

Періодичне відстеження проведено із застосуванням статистичного 

методу. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також засоби одержання даних. 

 

Результативність регуляторного акта визначалась шляхом аналізу 

наявної інформації. Зокрема, для визначення кількісних показників 

результативності регуляторного акта використано інформацію департаменту 

міського господарства Ужгородської міської ради. 

 

8. Кількісні та якісні показники результативності 

 

№ 

з/п 
Показники результативності Кількість 

Кількісні 

1 Кількість майданчиків для платного 6 
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паркування транспортних засобів у місті 

Ужгород 

2 Кількість місць для паркування 607 

Якісні  

3 

Значне покращення рівня благоустрою міста Ужгород, у  зв”язку із 

упорядкуванням місць для паркування, що призведе до покращення 

естетичного вигляду міста 

4 
Рівень зручності користування місцями для паркування набагато зросте 

 

5 

Рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень 

регуляторного акта досягнуто, шляхом оприлюднення його на офіційному  

веб-сайті Ужгородської міської ради в розділі регуляторна діяльність та в 

засобах масової інформації (газета “Ужгород”).    

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 

 

Набуття чинності регуляторного акта має позитивні наслідки, що дає 

можливість стабілізувати та упорядкувати роботу місць для паркування на 

вулицях і площах міста, підвищити дисципліну водіїв щодо паркування 

транспортних засобів. 

Визначення територій для платного паркування в місті Ужгород слід 

вважати доцільними, обґрунтованими та такими, що відповідають вимогам 

чинного законодавства України.  

 

 

Директор департаменту                                         Володимир БАБИДОРИЧ 
 

 

Наталія Головей 615122 


