
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

 

Про зміни та доповнення до рішення IІ  

сесії міської ради VII скликання  

21.04.2016 року № 205 

 

 Відповідно до ст. 25, ст. 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

Внести зміни та доповнення до ст. 16 Регламенту Ужгородської міської 

ради VII cкликання, затвердженого рішенням ІІ сесії міської ради VII скликання 

21.04.2016 № 205, а саме: 

1. Пункт 16.5. доповнити такими абзацами: 

«- проект регуляторного акта не був поданий на погодження із 

уповноваженим органом; 

- щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було 

прийнято рішення про відмову в його погодженні». 

2. Доповнити статтю пунктами наступного змісту: 

«16.6. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд сесії 

міської ради, подається до постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики для 

вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта 

вимогам статей 4 та 8 цього Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та регуляторної політики забезпечує підготовку 

експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту 

регуляторного акта. 

16.7. Розробник проекту регуляторного акта подає експертний висновок, 

разом з проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу до 

уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/print#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/print#n82


України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до 

принципів державної регуляторної політики. 

16.8. Розробник проекту регуляторного акта забезпечує виконання заходів 

з відсеження результативності та перегляду регуляторних актів у строки 

визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

3. Пункт «16.6.» читати пункт «16.9.». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Сушко 

А.А. та постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та регуляторної політики (Готра В.В.). 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУПРОВІДНА 

до проекту рішення  

“Про зміни та доповнення до рішення IІ сесії міської ради  

VII скликання 21.04.2016 року № 205” 

 

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» визначає правові та організаційні засади реалізації 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

Стаття 25 Закону визначає особливості прийняття регуляторних актів 

органами виконавчої влади, їх посадовими особами та містить обставини за 

наявності хоча б однієї з них регуляторний акт не може бути прийнятий або 

схвалений уповноваженим на це органом. 

Одними із складових забезпечення здійснення державної регуляторної 

політики є підготовка експертного висновку щодо регуляторного впливу 

внесеного проекту регуляторного акта, а також відстеження результативності 

регуляторних актів. 

На  виконання вимог вищевказаного Закону пропонуємо винести на 

розгляд чергової сесії міської ради проект рішення «Про зміни та доповнення до 

рішення IІ сесії міської ради VII скликання 21.04.2016 року № 205». 
 

 

 

 

Начальник управління                                                                            В. ПЕКАР                                               

 

 
Яна Турецька 617141 

  

 

 

                                

 

 


