
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 травня 2019 року                       Ужгород                            № 1531          

                                                              

 

Про доповнення до рішення XХХ 

сесії міської ради VII скликання  

13.12.2018 року № 1319 

 

 

 Враховуючи листи департаменту міського господарства 22.03.2019 

року № до ДГ-52/02-10, департаменту фінансів та бюджетної політики 

12.04.2019 року № 220/33/03-22 та 21.05.2019 року № 294/33/03-22, відділу 

контролю за додержанням законодавства про працю 20.05.2019 року № 35-

08/14, 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. Внести зміни в додаток до рішення XХХ сесії міської ради VII 

скликання 13.12.2018 року № 1319, а саме у пункті 5 назву проекту 

регуляторного акта читати як: «Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VI 

скликання 30.12.2011 № 395». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ  



Додаток 

до рішення XXXVI сесії міської 

ради VII скликання 

30.05.2019 р.  № 1531 

 

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 

14 Про затвердження 

Порядку 

розміщення 

зовнішньої 

реклами у м. 

Ужгород 

Рішення 

виконко

му 

Прийняття даного Порядку 

вдосконалення процедури 

розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у місті 

Ужгороді, допоможе 

підвищити якість рекламних 

конструкцій та сприятиме 

покращенню зовнішнього 

міського середовища  

Надмірна 

хаотичність 

розміщення 

засобів зовнішньої 

реклами; 

неузгодженість 

між собою типів 

та форматів 

рекламоносіїїв, що 

перешкоджає 

формуванню 

єдиного ансамблю 

зовнішнього 

рекламного 

середовища та 

порушує візуальну 

цілісність міського 

простору; 

2019 

рік 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства  



застарілість 

переважної 

більшості 

встановлених у 

місті 

рекламоносіїв; 

відсутність 

зацікавленості 

рекламорозповсюд

-жувачів 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 

проект рішення 

виконавчого 

комітету 



Ужгородської 

міської ради «Про 

затвердження 

Порядку 

розміщення 

зовнішньої 

реклами в м. 

Ужгород» в новій 

редакції 

15 Про зміни до 

рішення міської 

ради 10.07.2018 № 

1151 «Про місцеві 

податки та збори» 

Рішення 

сесії 

Перегляд розміру ставок 

місцевих податків та зборів 

Встановлення 

оптимальних 

ставок місцевих 

податків та зборів, 

які сприятимуть 

економічному 

розвитку міста 

І 

піврічч

я 2019 

рік 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики 

16 Порядок 

здійснення 

контролю за 

додержанням 

законодавства про 

працю та 

зайнятість 

населення на 

Рішення 

виконко

му 

З метою визначення 

порядку здійснення на 

території міста Ужгород 

контролю за додержанням 

законодавства про працю та 

зайнятість населення 

Даний проект 

рішення 

приймається для 

забезпечення 

порядку 

проведення 

контролю за 

додержанням 

 2019 

рік 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

Відділ контролю 

за додержанням 

законодавства 

про працю 



території міста 

Ужгород 

законодавства про 

працю та 

зайнятість 

населення 

суб'єктів 

господарювання 

на території міста 

Ужгород 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                А. СУШКО 

 

 

 


