
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2042 

 

 

Про доповнення до рішення XLII 

сесії міської ради VII скликання  

12.12.2019 року № 1796 

 

 

 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 25.05.2020 року № 202/25.05-10, управління економічного 

розвитку міста 03.02.2020 року № /1 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Доповнити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого 

рішенням XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 року № 1796 «Про 

проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2020 рік», 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення L сесії міської 

ради VII скликання 

23.07.2020 р. № 2042 

 

Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

№ 

п/п 

Назва проєкту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проєкту 

Суть проєкту 

регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття  

регуляторного 

акта 

Строки 

виконан

ня 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проєкту 

11 Про зміни та 

доповнення до 

рішення XXXIV 

сесії міської ради 

VII скликання 

28.02.2019 року 

№1455 «Про 

Методику 

розрахунку 

орендної плати за 

майно 

територіальної 

громади міста 

Ужгород, яке 

передається в 

оренду та пропорції 

її розподілу» 

Рішення 

сесії 

Даний нормативний 

документ затверджує зміни 

до Методики розрахунку 

орендної плати за майно 

територіальної громади 

міста Ужгород, яке 

передається в оренду та 

пропорції її розподілу. 

Також, даним актом буде 

врегульовано питання щодо 

зменшення ставки за 

використання 

індивідуально-визначеного 

майна міста орендарями, які 

вклали власні кошти для 

проведення реконструкції 

майна 

Метою є 

заохочення 

орендарів 

індивідуально-

визначеного майна 

інвестувати кошти 

в майно 

територіальної 

громади міста для 

його збереження, 

покращення та 

приведення у 

відповідність 

архітектурному 

стилю 

2020 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства  

12 Про затвердження 

Положення про 

тарифи на платні 

медичні послуги в 

Рішення 

сесії 

Встановлення механізму 

визначення розрахунків 

тарифів на платні медичні 

послуги та їх подання на 

Даний проєкт 

рішення 

підготовлений з 

метою визначення 

2020 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

Управління 

економічного 

розвитку міста   



комунальних 

некомерційних 

підприємствах 

охорони здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

щорічне затвердження методики та 

організації 

встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги в 

комунальних 

некомерційних 

підприємствах 

охорони здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                   Андріана СУШКО 

 

 


