
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                    Ужгород                              № 119 

 

 

 

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 05.02.2021 року № 32.01-10/71, депутата міської ради А. Риби 

04.02.2021 року та відділу землекористування 05.02.2021 року № 21-16/232, 

 

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 

23.02.2021 року № 119 

 

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 

9 Про внесення 

змін до 

рішення 

виконкому 

11.12.2019 

року № 460 

«Про 

встановлення 

мораторію» 

Рішення 

виконкому 

Прийняття даного рішення 

врегулює питання видачі 

нових дозволів на 

розміщення засобів 

зовнішньої реклами, 

розміщених на об’єктах 

нерухомого майна, що 

перебувають у приватній 

власності фізичних та 

юридичних осіб, в т.ч. 

земельних ділянках 

Впродовж 2020 року та 

поточного періоду 2021 року до 

департаменту міського 

господарства надходять 

численні звернення від 

підприємців щодо надання 

дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на власних 

земельних ділянках та/або 

стінах будівель та споруд, що 

перебувають у приватній 

власності заявників. 

Розміщення інформаційних 

оголошень та вказівників з 

приводу діяльності підприємств 

сприятиме підвищенню рівня 

інформування населення про 

споживчі послуги, які 

надаються юридичними та 

фізичними особами – 

підприємцями, а відтак 

2021 рік 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 



сприятиме зростанню рівня 

ділової активності суб’єктів 

господарювання 

10 Про 

земельний 

сервітут та 

порядок 

визначення 

плати за 

землю при 

встановленні 

земельного 

сервітуту в   

м. Ужгороді 

Рішення 

сесії 

Прийняття даного рішення 

врегулює питання 

встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку 

поширюється право 

сервітуту та відповідної до 

функціонального 

призначення даних об’єктів 

плати за користування 

земельними ділянками 

На сьогоднішній день, у зв’язку 

з неможливістю або 

недоцільністю в деяких 

випадках надання міською 

радою бажаних земельних 

ділянок в користування або у 

власність, надання таких 

земельних ділянок в сервітутне 

користування надасть 

можливість повною мірою 

задовільнити функціональні та 

власні потреби фізичних та 

юридичних осіб, в частині 

здійснення ними права 

користування 

2021 рік Розміщення на 

офіційному 

вебсайті 

міської ради та 

в газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Депутат 

міської ради 

А. Риба 

 

Відділ 

землекористу

-вання 

 

 Департамент 

міського 

господарства 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                            Андрій РИБА 

 

 

 

 

 


