
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                    Ужгород                                 № 102 

 

 

Про доповнення до рішення LII 

сесії міської ради VII скликання  

15.10.2020 року № 2145 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», враховуючи листи департаменту міського 

господарства 23.12.2020 року № 32.01-10/25, 31.12.2020 року № 2380/32.01-10,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Доповнити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого 

рішенням LII сесії міської ради VII скликання 15.10.2020 року № 2145 «Про 

проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2021 рік», 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ІІ сесії міської 

ради VIIІ скликання 

02.02.2021 р. № 102 

 

Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

№ 

п/п 

Назва 

проєкту 

регуляторн

ого акта 

Вид 

проєкту 

Суть проєкту 

регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття  

регуляторного акта 

Строки 

виконан

ня 

Спосіб 

оприлюдненн

я 

Розробник 

проєкту 

6 Про 

затвердження 

примірного 

договору 

оренди 

комунального 

майна м. 

Ужгород 

Рішення 

сесії 

Даний нормативний 

документ затверджує 

примірну форму договору 

оренди комунального 

майна територіальної 

громади міста Ужгород, яке 

буде передано в оренду 

відповідно до вимог Закону 

України «Про оренду 

державного та 

комунального майна» 

На виконання пункту 8 

Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 

03 жовтня 2019 року № 157-IX 

«Про оренду державного та 

комунального майна», з 

урахуванням вимог статті 16 

вказаного Закону, вбачається за 

доцільне розробка відповідного 

нормативного акта 

І квартал 

2021 року 

Розміщення на 

офіційному 

вебсайті 

міської ради та 

в газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 

7 Про 

затвердження 

Положення 

про 

надходження 

Рішення 

сесії 

Прийняття даного рішення 

врегулює питання 

встановлення економічно 

обгрунтованої плати за 

тимчасове користування 

Розмір базової місячної ставки 

платежу за 1 кв. м. на наземні 

рекламні засоби, залежно від 

зони розміщення, складає 48, 

36, 24 грн.; за 1 кв. м. на 

2021 рік Розміщення на 

офіційному 

вебсайті 

міської ради та 

в газеті 

Департамент 

міського 

господарства 



плати за 

тимчасове 

користування 

місцями 

комунальної 

власності для 

розташування 

рекламних 

засобів 

місцями розташування 

рекламних засобів, що 

перебувають в комунальній 

власності територіальної 

громади м. Ужгород та 

забезпечить додаткові 

надходження до міського 

бюджету 

неназемні рекламні засоби, 

залежно від зони розміщення, 

складає 18, 12, 6 грн. 

Враховуючи, що з моменту 

прийняття рішення у 2004 році 

та з моменту внесення змін у 

2013 році значно зросла 

мінімальна заробітна плата, 

зросли ціни на валютному 

ринку, в тому числі збільшився 

офіційний курс долара, а також, 

враховуючи затвердження у 

2015 році нової нормативно-

грошової оцінки землі, зросла 

вартість оренди земельних 

ділянок, виникає проблема 

невідповідності розміру 

надходжень до міського 

бюджету за тимчасове 

користування місцями 

комунальної власності для 

розміщення об’єктів зовнішньої 

Реклами економічно 

обгрунтованим показникам 

сьогодення. Саме з цією метою 

розроблено проєкт рішення 

Ужгородської міської ради 

«Про затвердження Положення 

про надходження плати за 

тимчасове користування 

місцями комунальної 

власності» 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

8 Про 

затвердження 

Рішення 

виконкому 

Прийняття даного Порядку 

вдосконалить процедуру 

Надмірна хаотичність 

розміщення засобів, 

2021 рік Розміщення на 

офіційному 

Департамент 

міського 



Порядку 

розміщення 

зовнішньої 

реклами у м. 

Ужгород 

розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у місті 

Ужгород, допоможе 

підвищити якість 

рекламних конструкцій та 

сприятиме покращенню 

зовнішнього міського 

середовища 

неузгодженість між собою 

типів та форматів 

рекламоносіїв, що перешкоджає 

формуванню єдиного ансамблю 

зовнішнього рекламного 

середовища та порушує 

візуальну цілісність міського 

простору; застарілість 

переважної більшості 

встановлених у місті 

рекламоносіїв; відсутність 

зацікавленості 

рекламорозповсюджувачів у 

відновленні та заміні парку 

існуючих спеціальних 

конструкцій; відсутність 

механізму формування єдиного 

підходу до розміщення 

рекламних конструкцій на 

фасадах будівель тощо 

потребує прийняття 

комплексного нормативного 

акту. Саме з цією метою 

розроблено проєкт рішення 

виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 

«Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами 

в м. Ужгород» в новій редакції 

вебсайті 

міської ради та 

в газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

господарства 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                            Андрій РИБА 

 


