
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 І сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                    Ужгород                              № 9 

 

 

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 30.10.2020 року № 495/25.05-10, 02.12.2020 року № 32.01-10/386 

та департаменту фінансів та бюджетної політики 13.11.2020 року № 784/33/03-

18,  

 

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 І сесії міської 

ради VIIІ скликання 

22 грудня 2020 р. № 9 

 

Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 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 

3 Про методику 

розрахунку 

орендної плати за 

комунальне майно 

територіальної 

громади міста 

Ужгород 

Рішення 

сесії 

Даний нормативний 

документ затверджує 

Методику, яка  розроблена з 

метою створення єдиного 

організаційно-економічного 

механізму справляння плати 

за об’єкти оренди 

комунальної власності міста 

Ужгород 

Передача 

комунального 

майна міста в 

оренду 

ускладнюється у 

зв’язку з 

відсутністю 

необхідних 

підзаконних актів 

які б деталізували 

порядок 

визначення 

орендної плати для 

комунального 

майна , яке має 

бути передано в 

оренду у 

відповідності до 

Закону “Про 

оренду державного 

та комунального 

майна”. З огляду 

на зазначене, а 

також на 

І квартал 

2021 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 



виконання ст. 17  

Закону , постала 

потреба в 

розробленні 

відповідного 

нормативного акта 

4 Про зміни до 

рішення міської 

ради 10.07.2018 № 

1151 «Про місцеві 

податки та збори» 

Рішення 

сесії 

Впорядкування ставок 

місцевих податків та зборів 

Проєкт 

регуляторного акту 

необхідно 

прийняти у 

відповідності до 

роз’яснення 

Антимонопольного 

комітету України 

До 15 

липня 

2021 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики   

5 Про затвердження 

Правил 

благоустрою міста 

Ужгород 

Рішення 

сесії 

Даний проєкт буде 

розроблено з метою 

приведення у відповідність 

до вимог чинного 

законодавства у сфері 

благоустрою 

Привести у 

відповідність до 

вимог Наказу 

Мінрегіонбуду 

27.11.2017 № 310 

та інших 

нормативних актів 

у сфері 

благоустрою 

І півріччя 

2021 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                            Андрій РИБА 


