
ГРАФІК 

здійснення заходів з відстеження результативності дії  

регуляторних  актів на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Період 

виконання 

заходів з 

відстеження 

результативності 

Тип відстеження 

(за статистичними 

даними) 

 

Назва  регуляторного акта, дата прийняття, номер, 

дата набуття чинності 

Розробник регуляторного акта  

1 2 3 4 5 

Рішення міської ради 

1 Січень Періодичне «Про Порядок встановлення ставок орендної плати у м. 

Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у 

розпорядженні Ужгородської міської ради» 19.02.2015 

№ 1651, чинне з 19.02.2015 

Відділ землекористування 

2 Січень Періодичне «Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 1505 

«Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх 

майданчиків у м. Ужгороді» 13.12.2018 № 1346, чинне 

з 19.12.2018 

Департамент міського 

господарства 

3 Січень Періодичне «Про місцеві податки та збори» 10.07.2018 № 1151, 

чинне з 01.01.2019 

Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

4 Лютий Повторне «Про Методику розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Ужгород, яке 

передається в оренду та пропорції її розподілу» 

28.02.2019 № 1455, чинне з 05.03.2019 

Департамент міського 

господарства 

5 Лютий Базове «Про заборону продажу пива  (крім безалкогольного), 

алкогольних,  слабоалкогольних напоїв, вин столових  

суб’єктами господарювання (крім закладів  

Управління економічного 

розвитку міста 



ресторанного господарства) на території м. Ужгород» 

30.05.2019 № 1551, чинне з 31.05.2019 

6 Березень  Базове «Про затвердження положення про порядок прийняття 

регуляторних актів Ужгородської міської ради, її 

виконавчого комітету» 30.05.2019 № 1530, чинне з 

08.06.2019 

Управління правового 

забезпечення 

7 Березень Базове «Про зміни та доповнення до Порядку встановлення 

вивісок в місті Ужгород, затвердженого рішенням VII 

сесії міської ради VI скликання 22 липня 2011 року № 

193» 30.05.2019 № 1556, чинне з 03.06.2019 

Управління містобудування та 

архітектури 

8 Квітень Повторне «Про заборону продажу пива  (крім безалкогольного), 

алкогольних,  слабоалкогольних напоїв, вин столових  

суб’єктами господарювання (крім закладів  

ресторанного господарства) на території м. Ужгород» 

30.05.2019 № 1551, чинне з 31.05.2019 

Управління економічного 

розвитку міста 

9 Травень Повторне «Про затвердження положення про порядок прийняття 

регуляторних актів Ужгородської міської ради, її 

виконавчого комітету» 30.05.2019 № 1530, чинне з 

08.06.2019 

Управління правового 

забезпечення 

10 Травень Повторне «Про зміни та доповнення до Порядку встановлення 

вивісок в місті Ужгород, затвердженого рішенням VII 

сесії міської ради VI скликання 22 липня 2011 року № 

193» 30.05.2019 № 1556, чинне з 03.06.2019 

Управління містобудування та 

архітектури 

11 Червень Базове «Про зміни і доповнення до Положення про залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста» 05.09.2019 № 1667, чинне з 09.09.2019 

Управління правового 

забезпечення 

Управління містобудування та 

архітектури 

12 Серпень Повторне «Про зміни і доповнення до Положення про залучення Управління правового 



коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста» 05.09.2019 № 1667, чинне з 09.09.2019 

забезпечення 

 

Управління містобудування та 

архітектури 

13 Вересень Базове «Про зміни до Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» 

24.12.2019 № 1827, чинне з 26.12.2019 

Управління правового 

забезпечення 

 

Управління містобудування та 

архітектури 

14 Листопад Періодичне «Про доповнення до Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» 

23.12.2015 № 27, чинне з 23.12.2015 

Управління містобудування та 

архітектури 

15 Листопад Повторне «Про зміни до Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» 

24.12.2019 № 1827, чинне з 26.12.2019 

Управління правового 

забезпечення 

Управління містобудування та 

архітектури 

16 Грудень Періодичне «Про справляння в м. Ужгород місцевих податків і 

зборів» 09.07.2015 № 1747, чинне з 09.07.2015 (окремі 

пункти з 01.01.2016) 

Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

17 Грудень Повторне «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори» 11.07.2019 № 1605, 

чинне з 01.01.2020 

Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

Рішення виконкому 

1 Січень Повторне «Про затвердження Положення про паркування 

транспортних засобів в місті Ужгороді» 25.04.2018 № 

103, чинне з 03.05.2018 

Департамент міського 

господарства 

2 Січень Періодичне «Про затвердження Правил користування міським 

пасажирським автомобільним транспортом у м. 

Відділ транспорту 



Ужгород» 12.09.2018 № 270, чинне з 17.09.2018   

3 Січень Періодичне «Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду у місті Ужгород» 12.09.2018 № 271, 

чинне з 17.09.2018 

Відділ транспорту 

4 Січень Періодичне «Про впорядкування розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами» 27.12.2018 № 371, чинне з 29.12.2018 

Департамент міського 

господарства 

5 Березень Базове «Про затвердження Правил приймання стічних вод до 

системи централізованого водовідведення         м. 

Ужгород» 12.06.2019 № 202, чинне з 18.06.2019 

Департамент міського 

господарства 

6 Квітень Періодичне «Про Порядок встановлення режиму роботи закладів 

сфери обслуговування на території міста» 20.05.2015 

№ 163, чинне з 20.05.2015 

Управління економічного 

розвитку міста 

7 Квітень Періодичне «Про затвердження Положення про паркування 

транспортних засобів в місті Ужгороді» 25.04.2018 № 

103, чинне з 03.05.2018 

Департамент міського 

господарства 

8 Травень Повторне  «Про затвердження Правил приймання стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м. Ужгород» 

12.06.2019 № 202, чинне з 18.06.2019 

Департамент міського 

господарства 

9 Вересень Базове «Про встановлення мораторію» 11.12.2019 № 460, 

чинне з 13.12.2019 

Департамент міського 

господарства 

10 Вересень Базове «Про тариф на міські пасажирські перевезення» 

23.12.2019 № 470, чинне з 24.12.2019 

Управління економічного 

розвитку міста 

11 Листопад  Повторне «Про встановлення мораторію» 11.12.2019 № 460, 

чинне з 13.12.2019 

Департамент міського 

господарства 

12 Листопад Повторне «Про тариф на міські пасажирські перевезення» 

23.12.2019 № 470, чинне з 24.12.2019 

Управління економічного 

розвитку міста 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/pro-vporyadkuvannya-rozmishhennya-ob-yektiv-zovnishnoyi-reklamy/
http://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/pro-vporyadkuvannya-rozmishhennya-ob-yektiv-zovnishnoyi-reklamy/


 

 

13 Грудень Базове «Про внесення змін до рішення виконкому 11.12.2019 

№ 460 «Про встановлення мораторію» 08.04.2020 № 

173, чинне з 14.04.2020 

Департамент міського 

господарства 

14 Грудень Базове «Про затвердження норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів у місті Ужгород» 13.05.2020 № 192, 

чинне з 15.05.2020 

Департамент міського 

господарства 


