
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 грудня 2019 року                   Ужгород                                              № 1796 

 

 

Про проєкти регуляторних актів 

міської ради та виконавчого 

комітету на 2020 рік 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», керуючись рішенням XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 № 1530 «Про затвердження положення 

про порядок прийняття регуляторних актів Ужгородської міської ради, її 

виконавчого комітету», враховуючи листи управління містобудування та 

архітектури 24.10.2019 року № 64/26.01-22, управління економічного розвитку 

міста 28.10.2019 року № б/н, департаменту міського господарства 01.11.2019 

року № 131/25.05-10, 

 

 

  міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова          Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення XLII сесії міської  

               ради VII скликання 

               12.12.2019 p.№ 1796 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік 

 
№ 

п/п 

Назва проєкту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проєкту 

Суть проєкту 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття  

регуляторного акта 

Строки 

виконанн

я 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проєкту 

1 Про зміни до 

Положення про 

залучення коштів 

фізичних та 

юридичних осіб 

на розвиток 

інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

міста 

Рішення 

сесії 

Прийняття даного 

рішення врегулює 

питання 

скасування 

обов’язку сплати 

пайового внеску у 

розвиток 

інфраструктури 

населеного пункту 

на виконання 

Закону України від 

20 вересня 2019 

року № 132-IX 

У зв’язку з набранням 

чинності Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

стимулювання 

інвестиційної діяльності 

в Україні» від 20 вересня 

2019 року № 132-ІХ 

I квартал 

2020 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу  

Управління 

містобудування 

та архітектури 

2 Про зміни до 

рішення міської 

ради від 

04.06.2004 року 

Рішення 

сесії 

Прийняття даного 

рішення врегулює 

питання 

встановлення 

Розмір базової місячної 

ставки платежу за 1 кв. м. 

на наземні рекламні 

засоби, залежно від зони 

I -ІІІ 

квартал 

2020 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

Департамент 

міського 

господарства 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf


№ 315 

«Положення про 

надходження 

плати за 

тимчасове 

користування 

місцями 

комунальної 

власності для 

розташування 

рекламних 

засобів»  

економічно 

обгрунтованої 

плати за тимчасове 

користування 

місцями 

розташування 

рекламних засобів, 

що перебувають в 

комунальній 

власності 

територіальної 

громади м. 

Ужгород та 

забезпечить 

додаткові 

надходження до 

міського бюджету 

розміщення, складає 48, 

36, 24 грн.; за 1 кв. м. на 

неназемні рекламні 

засоби, залежно від зони 

розміщення, складає 18, 

12, 6 грн. Враховуючи, 

що з моменту прийняття 

рішення у 2004 році та з 

моменту внесення змін у 

2013 році значно зросла 

мінімальна заробітна 

плата, зросли ціни на 

валютному ринку, в тому 

числі збільшився 

офіційний курс долара, а 

також, враховуючи 

затвердження у 2015 році 

нової нормативно-

грошової оцінки землі, 

зросла вартість оренди 

земельних ділянок, Дані 

факти відображають 

економічно  

необґрунтовану плату за 

тимчасове користування 

місцями розташування 

рекламних засобів що 

перебувають в 

комунальній власності 

територіальної громади 

м. Ужгород, що 

призводить до зменшення 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 



фактичної вартості 

надходжень до міського 

бюджету.  Саме з цією 

метою розроблено проєкт 

рішення Ужгородської 

міської ради «Про зміни 

до рішення міської ради 

від 04.06.2004 року № 

315 «Положення про 

надходження плати за 

тимчасове користування 

місцями комунальної 

власності для 

розташування рекламних 

засобів» 

3 Про тимчасове 

призупинення 

видачі дозволів на 

розміщення 

об’єктів 

зовнішньої 

реклами  

 

Рішення 

виконкому 

Прийняття даного 

рішення тимчасово 

призупиняє видачу 

дозволів на 

розміщення 

об’єктів зовнішньої 

реклами на 

території міста 

На сьогоднішній день 

місто Ужгород потребує 

нового формування 

рекламно-

інформаційного 

простору, в якому 

зовнішня реклама, як 

складова частина системи 

візуальних комунікацій 

та навколишнє 

середовище об’єднані в 

єдиний гармонійний 

ансамбль. 

Окрім того, наразі місто є 

перенасиченим засобами 

зовнішньої реклами. 

Беручи до уваги, що 

2020 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 



тенденція встановлення 

рекламних засобів не йде 

до зменшення, а площа 

міського середовища, 

вільного від реклами, 

стає все меншою, 

пропонується тимчасово 

призупинити видачу 

нових дозволів на 

розміщення рекламних 

засобів на території міста 

4 Про скасування 

рішення 

виконкому 

Ужгородської 

міської ради від 

24.07.2019 № 263 

«Про тарифи на 

міські 

пасажирські 

перевезення» 

Рішення 

сесії 

Скасування тарифу 

на перевезення 

одного пасажира 

автобусами 

міського 

сполучення, які 

працюють у 

звичайному режимі 

для суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, які 

здійснюють дані 

перевезення 

Даний проєкт рішення 

підготовлений на 

виконання розгляду 

електронної петиції про 

зниження тарифу на 

проїзд громадським 

транспортом з 7 грн. до 5 

грн. 

2020 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

5 Про тарифи на 

міські 

пасажирські 

перевезення 

Рішення 

виконкому 

Встановлення 

тарифу на 

перевезення одного 

пасажира 

автобусами 

міського 

Зростання вартості 

пального, автозапчастин, 

інших витратних 

матеріалів, заробітної 

плати працівників тощо 

призвели до зростання 

2020 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

Управління 

економічного 

розвитку міста 



сполучення, які 

працюють у 

звичайному режимі 

собівартості проїзду про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

6 Про встановлення 

плати за 

користування 

конструктивними 

елементами 

благоустрою для 

розміщення 

об’єктів 

дрібнороздрібної 

торгівлі та 

надання послуг у 

сфері розваг  

Рішення 

сесії 

Встановлення 

плати за 

користування 

конструктивними 

елементами 

благоустрою для 

розміщення 

об’єктів 

дрібнороздрібної 

торгівлі та надання 

послуг у сфері 

розваг, які 

розташовані на 

території, яка 

належить до 

комунальної 

власності міста 

Ужгород  

Проєкт регуляторного 

акту направлений на 

оперативне вирішення 

питань щодо 

встановлення плати для 

розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері 

розваг, які розташовані 

на території, яка 

належить до комунальної 

власності міста Ужгород 

І півріччя 

2020 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                   Андріана СУШКО 


