
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
30.07.2020 Ужгород                                       № 353

   

   

Про створення «Гарячої лінії 

підтримки підприємця»  

 

 

 

 З метою реалізації Програми підтримки підприємництва м. Ужгород на 

2020-2022 роки: 

 1. Управлінню економічного розвитку міста організувати роботу 

консультативної підтримки підприємництва шляхом створення «Гарячої лінії 

підтримки підприємця». 

 2. Керівникам структурних підрозділів визначити відповідальну особу з 

надання консультацій підприємцям по напрямах, що відносяться до компетенції 

підрозділів, згідно з додатком. 

 Інформацію надати в управління економічного розвитку міста до 

01.08.2020. 

 3. Управлінню програмного та комп’ютерного забезпечення забезпечити 

технічну підтримку впровадження Гарячої лінії підтримки підприємництва. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       30.07.2020 № 353 

 

Перелік 

 структурних підрозділів та напрями, що відносяться до їх компетенції, з питань 

надання підприємцям консультативної підтримки шляхом створення «Гарячої 

лінії підприємця» 

№№ 

п/п 

Назва підрозділу Надання роз’яснень з питань в 

межах компетенції 

1. Управління економічного 

розвитку міста 

Погодження режиму роботи, 

надання погоджень на 

дрібнороздрібну та святкову 

торгівлю, з питань проведення 

міських ярмарків, робота в 

умовах карантину COVID-19. 

2. Відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

Реєстрація підприємницької 

діяльності. 

3. Департамент міського 

господарства 

Оренда та приватизація 

нерухомого майна, оренда 

земельних ділянок для 

дрібнороздрібної та святкової 

торгівлі.  

4. Управління містобудування та 

архітектури 

Дозвільно-погоджувальні 

процедури у сфері 

містобудування та архітектури, 

розміщення зовнішньої реклами. 

5. Відділ землекористування Оформлення землекористування 

для ведення підприємницької 

діяльності. 

6. Відділ контролю за додержанням 

законодавства про працю 

Додержання законодавства про 

працю. 

7. ДПІ у м. Ужгороді Управління у 

м. Ужгороді ГУ ДФС у 

Закарпатській області (за згодою). 

Місцеві податки та збори, 

єдиний податок, податок на 

нерухоме майно та ін. 

8. Ужгородське міське управління 

ГУ Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області (за згодою). 

Питання у сфері санітарно-

епідеміологічної служби та 

захисту прав споживачів. 

9. Ужгородський міський центр 

зайнятості (за згодою). 

Послуги міського центру 

зайнятості. 

 

Заступник міського голови          Ігор Фартушок 


