
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VIII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про зміни до рішень  

VI сесії міської ради VIII скликання  

20 травня 2021 року № 190  

та XLII сесії міської ради VІІ скликання  

24 грудня 2019 року № 1835   

 

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою ефективної реалізації повноважень, 

покладених на органи місцевого самоврядування, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про управління економічного розвитку 

міста Ужгородської міської ради, затвердженого рішенням VI сесії міської ради 

VIII скликання 20.05.2021 № 190 (додаток 1), а саме: 

1.1. Вилучити з пункту 2.1.10. розділу 2 «Основні завдання» слова 

«міському пасажирському транспорті»;  

1.2. Вилучити з пункту 3.1.26. розділу 3 «Повноваження» слово 

«транспортні». 

2.  Внести зміни до Положення про відділ транспорту, затвердженого 

рішенням XLII сесії міської ради VІІ скликання 24.12.2019 № 1835  (додаток 1), 

а саме: 

2.1. Доповнити пункт 2.1. розділу 2 «Основні завдання» таким абзацом:  

« – Забезпечення реалізації державної тарифної політики в міському 

пасажирському транспорті у порядку та межах, визначених чинними 

нормативно-правовими актами»; 

2.2. Доповнити розділ 3 «Повноваження» таким пунктом:  

« 3.13. Готує пропозиції щодо встановлення (погодження) тарифів на 

транспортні послуги, які надаються автомобільними перевізниками, що 

обслуговують міські автобусні маршрути загального користування». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 



 

Супровідна записка 

до проєкту рішення  

«Про зміни до рішень VI сесії міської ради VIII скликання 20 травня 2021 року 

№ 190 та XLII сесії міської ради VІІ скликання 24 грудня 2019 року № 1835» 

Проєктом рішення пропонується внести зміни до положення про відділ 

транспорту та положення про управління економічного розвитку міста  у 

розділах завдань та повноважень щодо питання забезпечення реалізації 

державної тарифної політики на міському пасажирському транспорті, а саме: 

підготовку пропозицій щодо встановлення (погодження) тарифів на транспорті 

послуги, які надаються автомобільними перевізниками на міських автобусних 

маршрутах загального користування,  покласти на відділ транспорту. 

 

Порівняльна таблиця 

Чиннна редакція Пропонована редакція 

Положення про управління економічного розвитку міста 
2.1.10. Забезпечення реалізації державної 

тарифної політики в житлово-комунальній 

галузі, міському пасажирському 

транспорті та інших сферах діяльності у 

порядку та межах, визначених чинними 

нормативно-правовими актами, а також 

запровадження енергозберігаючих 

технологій. 

2.1.10. Забезпечення реалізації державної 

тарифної політики в житлово-

комунальній галузі та інших сферах 

діяльності у порядку та межах, 

визначених чинними нормативно-

правовими актами, а також 

запровадження енергозберігаючих 

технологій. 
3.1.26. Готує пропозиції щодо встановлення 

(погодження) цін (тарифів) на побутові, 

комунальні, транспортні та інші послуги, 

які надаються підприємствами та 

організаціями комунальної власності, та 

вносить пропозиції щодо погодження в 

установленому порядку тарифів, які 

надаються підприємствами, установами та 

організаціями, що не належать до 

комунальної власності. 

3.1.26. Готує пропозиції щодо 

встановлення (погодження) цін (тарифів) 

на побутові, комунальні та інші послуги, 

які надаються підприємствами та 

організаціями комунальної власності, та 

вносить пропозиції щодо погодження в 

установленому порядку тарифів, які 

надаються підприємствами, установами 

та організаціями, що не належать до 

комунальної власності. 

Положення про відділ транспорту 
2.1. Основними завданнями відділу є:  

…….. 

2.1. Основними завданнями відділу є:  

…….. 

- забезпечення реалізації державної 

тарифної політики на міському 

пасажирському транспорті у порядку та 

межах, визначених чинними нормативно-

правовими актами. 

3. Повноваження 

Відділ в межах повноважень: 

….. 

3. Повноваження 

Відділ в межах повноважень: 

…… 

3.13. Готує пропозиції щодо встановлення 

(погодження) тарифів на транспортні 

послуги, які надаються автомобільними 

перевізниками, що обслуговують міські 

автобусні маршрути загального 

користування. 

 

Начальник служби персоналу та спецроботи                         Олена МАКАРА 
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