
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2021 року                    Ужгород                                 № 211 

 

 

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 відділу транспорту 18.03.2021 

року № 15/09-16 та управління економічного розвитку міста 08.04.2021 року    

№ /1,  

 

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 VI сесії міської 

ради VIIІ скликання 

20.05.2021 р. №  211 

 

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 

11 Про внесення 

змін до 

рішення 

виконкому 

12.09.2018 

року № 271 

«Про 

впровадження 

автоматизова

ної системи 

обліку оплати 

проїзду у 

місті 

Ужгород» 

Рішення 

виконкому 

Прийняття даного рішення 

врегулює питання 

визначення Оператора 

автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду у 

місті Ужгород (особи, 

уповноваженої здійснювати 

справляння плати за 

транспортні послуги) на 

наступний період для  

забезпечення 

функціонування системи 

АСООП у повному обсязі 

У 2018 році у місті 

запроваджено автоматизовану 

систему обліку оплати проїзду, 

та визначено Оператора (особу, 

уповноважену здійснювати 

справляння плати за 

транспортні послуги), але до 

цього часу система АСООП не 

функціонує в повному обсязі. 

Пунктом 9.19. рішення 

виконкому 12.09.2018 року           

№ 271 передбачено, що за 

результатами конкурсу Договір 

з Оператором укладається на 

три роки, а пунктом 9.21, що 

черговий конкурс із визначення 

Оператора проводиться за шість 

місяців до закінчення договору 

із чинним Оператором. 

Оператора було визначено 

рішенням виконкому 14.11.2018 

ІІ квартал 

2021 рік 

Розміщення на 

офіційному 

вебсайті 

міської ради та 

в газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Відділ 

транспорту 



№ 327. 

Крім того, рішенням виконкому 

“Про зміни та доповнення до 

рішення виконкому 12.09.2018 

№ 271” 26.02.2020 № 94 

визначено, що договір діє до 

14.11.2021 року. 

Отже, є необхідність 

визначення Оператора на 

наступний період для 

забезпечення функціонування 

системи АСООП у повному 

обсязі 

12 Про тарифи 

на міські 

пасажирські 

перевезення 

Рішення 

виконкому 

Встановлення тарифу на 

перевезення одного 

пасажира автобусами 

міського сполучення, які 

працюють у звичайному 

режимі 

Зростання вартості пального, 

автозапчастин, інших 

витратних матеріалів, 

заробітної плати працівників, 

тощо призвели до зростання 

собівартості проїзду 

ІІ 

півріччя 

2021 року 

Розміщення на 

офіційному 

вебсайті 

міської ради та 

в газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економічного 

розвитку 

міста 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                    Богдан АНДРІЇВ 


