
Протокол № 1 

засідання комісії з питань реалізації державної регуляторної політики  

 

м. Ужгород                                                         Дата проведення: 30.08.2021 

                                                                              Час проведення: 10.00 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Готра Віталій Вікторович 

 

- заступник голови комісії, заступник 

голови постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики 

(за згодою) 

  

Турецька Яна Павлівна - секретар комісії, головний спеціаліст 

відділу правової експертизи документів 

управління правового забезпечення 

 

 

Члени комісії: 

  

  

Бобик Петро Іванович 

 

Волощук Марта Гнатівна 

 

 

 

 

- начальник відділу транспорту 

 

- керівник Територіального відділення 

Всеукраїнської громадської організації 

Асоціація платників податків України в 

Закарпатській області (за згодою) 

 

Гах Леся Мирославівна 

 

 

Камінська Олена Анатоліївна 

 

- директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

 

- депутат міської ради (за згодою) 

 

Кіндрат Олексій Олексійович - керівник Регіонального відділення 

Українського союзу промисловців і 

підприємців в Закарпатській області (за 

згодою)  

 

Логвінов Павло Вадимович 

 

 
- начальник управління економічного 

розвитку міста 

 

Собран Маріанна Вікторівна - керівник комунальної установи 



 

 

 

Чепкий Олександр Олексійович 

 

Штефуца Віталій Олександрович 

Ужгородської міської ради Агенція 

розвитку Ужгорода (за згодою) 

 

- начальник відділу землекористування  

 
- начальник відділу з питань запобігання 

та виявлення корупції 

  

Яцков Микола Миколайович - заступник директора Громадської 

організації Карпатська агенція прав 

людини ВЕСТЕД (за згодою) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проєкт регуляторного акта – проєкт  рішення виконкому «Про тариф 

на міські пасажирські перевезення». 

СЛУХАЛИ:  

Віталій Готра – заступник голови комісії, який повідомив, відповідно 

до норм чинного законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому 

участі у обговоренні та голосуванні не прийматиме. 

Яна ТУРЕЦЬКА – секретар комісії, ознайомила присутніх із проєктом 

регуляторного акта та аналізом регуляторного впливу, розробником якого є – 

управління економічного розвитку міста.  

Проєктом рішення пропонується встановити тариф на перевезення 

одного пасажира автобусами міського сполучення, що працюють у 

звичайному режимі руху, у розмірі 8,00 грн, з урахуванням вимог чинного 

законодавства та звернення перевізників міста Ужгород.  

Павло ЛОГВІНОВ – начальник управління економічного розвитку 

міста, пояснив механізм формування тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та мету 

прийняття такого проєкту. 

На сьогодні перевага обраної альтернативи обумовлена процесами, 

пов'язаними із забезпеченням збалансування інтересів органів місцевого 

самоврядування, користувачів транспортних послуг – пасажирів та надавачів 

послуг – перевізників. 

Разом з цим, управлінням економічного розвитку міста було підготовлено 

презентацію проєкту для огляду. 

Яна ТУРЕЦЬКА – секретар комісії, роз’яснила присутнім вимоги статей 

4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», окрему увагу присутніх звернула на принципи 

державної регуляторної політики та важливість забезпечення прозорості та 

урахування ініціатив громадськості. 

Повідомила, що проєкт включено до плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2021 рік, 



розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта на 

офіційному вебсайті Ужгородської міської ради, розроблено аналіз 

регуляторного впливу.  

З метою забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки, 

проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде 

оприлюдненню на офіційному вебсайті міської ради, для отримання зауважень та 

пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадку надходження 

зауважень та пропозицій, такі будуть розглянуті на засіданні комісії. 

Леся ГАХ – директор департаменту фінансів та бюджетної політики, 

звернула увагу присутніх на необхідність перевірки складових у розрахунку 

тарифу, який має бути економічно обгрунтованим. 

Олексій КІНДРАТ – керівник Регіонального відділення Українського 

союзу промисловців і підприємців в Закарпатській області, зауважив на 

необхідності комплексного підходу до вирішення питання. 

Зважаючи на вищенаведене, заслухавши та враховуючи думку членів 

комісії, ВИРІШИЛИ: 

Надати письмовий висновок про відповідність проєкту регуляторного 

акта – рішення виконкому міської ради «Про тариф на міські пасажирські 

перевезення» та аналізу його регуляторного впливу вимогам статей 4 та 8 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності».  

За це рішення голосували: 

«за» - одноголосно; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 0. 

 

 

 

Заступник голови комісії з питань  

реалізації державної регуляторної політики                         Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії                                                                        Яна ТУРЕЦЬКА 

 


