
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХV сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 березня 2019 року                       Ужгород                            № 1497          

                                                              

 

Про доповнення до рішення XХХ 

сесії міської ради VII скликання  

13.12.2018 року № 1319 

 Враховуючи листи департаменту міського господарства 31.01.2019 року 

№ 32.01-10/153, 19.02.2019 року № 32.01-10/296, управління економічного 

розвитку міста 15.02.2019 року № 1.02-05/53, управління містобудування та 

архітектури 19.02.2019 року № 01-22/86 та комунального підприємства 

«Ужгородський муніципальний транспорт» 20.02.2019 року № 28/02, 

відповідно до  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого 

рішенням XХХ сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року № 1319 «Про 

проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2019 рік», 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

Міський голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ____ сесії міської 

ради VII скликання 

______________ № _____ 

 

Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проекту 

Суть проекту 

регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття  

регуляторного 

акта 

Строки 

викона

ння 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проекту 

9 Про затвердження 

положення про 

порядок 

відчуження майна 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

Ужгород 

Рішення 

сесії 

Доцільність, порядок, умови 

відчуження, перелік об’єктів 

права комунальної власності 

територіальної громади м. 

Ужгород, що підлягають 

приватизації визначає 

Ужгородська міська рада 

виключно на пленарних 

засіданнях ради  

Основною метою 

приватизації є 

підвищення 

соціально-

економічної 

ефективності 

використання 

майна способом 

завершення 

широкомасштабно

ї приватизації, 

створення 

конкурентного 

середовища та 

забезпечення 

надходження 

коштів від 

I 

квартал 

2019 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства  



приватизації до 

бюджету м. 

Ужгород  

10 Про тарифи на 

міські 

пасажирські 

перевезення 

Рішення 

виконко

му 

Встановлення тарифу на 

перевезення одного 

пасажира автобусами 

міського сполучення, які 

працюють у звичайному 

режимі руху 

Зростання вартості 

пального, 

автозапчастин, 

інших витратних 

матеріалів, 

заробітної плати 

працівників, тощо, 

призвели до 

зростання 

собівартості 

проїзду 

2019 

рік 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

11 Про зміни та 

доповнення до 

Порядку 

встановлення 

вивісок в місті 

Ужгород, 

затвердженого 

рішенням VII сесії 

міської ради VI 

скликання 22 

липня 2011 року 

№ 193 

Рішення 

сесії 

Даним проектом рішення 

пропонується удосконалити 

вимоги до зовнішнього 

вигляду вивісок та матерілів 

їх виготовлення; 

удосконалити типову форму 

технічного паспорта вивіски 

У разі прийняття 

запропонованого 

акта будуть 

створені 

сприятливі умови 

для організації 

взаємодії між 

суб’єктами 

господарювання, 

які розміщують 

вивіски, з 

органами 

місцевого 

ІІ 

квартал 

2019 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

Управління 

містобудування 

та архітектури 



самоврядування; 

удосконалення 

порядку 

розміщення 

вивісок; 

естетичного 

вигляду вивіски та 

фасадів будівель, 

передусім в 

центральній 

частині міста 

регуляторного 

впливу 

12 Про затвердження  

Правил 

приймання 

стічних вод  до 

системи 

централізованого 

водовідведення 

м. Ужгорода 

 

Рішення 

виконко

му 

Затверджуються нові 

Правила приймання стічних 

вод відповідно до Наказу 

Мінрегіону України від 

01.12.2017 року № 316, 

відповідно до вимог Законів 

України «Про питну воду, 

питне водопостачання та 

водовідведення», «Про 

охорону навколишнього 

природного середовища», 

«Про забезпечення 

санітарного та 

епідеміологічно-го 

благополуччя населення», 

«Про благоустрій населених 

пунктів» 

Правилами 

встановлюються 

допустимі 

концентрації 

забруднюючих 

речовин у стічній 

воді, при яких 

вона може 

скидатися 

Споживачами в 

систему 

каналізації КП 

«Водоканал м. 

Ужгорода», і для 

яких Виробнику 

встановлені 

допустимі 

концентрації і 

ліміти на скид у 

водний об'єкт. 

ІІ 

квартал 

2019 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 



Виробник приймає 

стічні води 

Споживача до 

системи 

централізованого 

водовідведення за 

умови, що 

показники якості 

стічних вод 

Споживача 

відповідають 

вимогам даних 

місцевих Правил 

приймання та 

умовам 

укладеного з 

Виробником 

договору 

13 Про затвердження 

Положення про 

порядок 

переміщення 

(евакуації) 

транспортних 

засобів для 

забезпечення 

безперешкодного 

функціонування 

транспортної 

інфраструктури 

міста Ужгорода 

Рішення 

сесії 

Порядок та умови 

переміщення (евакуації) 

транспортних засобів для 

забезпечення 

безперешкодного 

функціонування 

транспортної 

інфраструктури міста 

Ужгорода 

Проект 

регуляторного 

акта спрямований 

на врегулювання 

правовідносин у 

сфері 

застосування 

евакуатора при 

перемщенні на 

штрафні 

майданчики 

транспортних 

засобів, 

І 

піврічч

я 2019 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

Комунальне 

підприємство 

«Ужгородський 

муніципальний 

транспорт»  



припаркованих не 

у спеціально 

відведених місцях 

для паркування 

транспортних 

засобів 

регуляторного 

впливу 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                А. СУШКО 

 

 

 


