
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  IX  сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня  2021 року                    Ужгород                                 № 386 
 

 
Про доповнення до рішення LII 
сесії міської ради VII скликання  

15.10.2020 року № 2145 
 

 
 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самовр ядування в 

Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфер і 
господарської діяльності», враховуючи лист департаменту міського 

господарства 20.08.2021 року № б/н,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 
1. Доповнити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого 
рішенням LII сесії міської ради VII скликання 15.10.2020 року № 2145 «Про 
проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 202 1 р ік», 

згідно з додатком. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови А. Погорєлова. 
 

 
 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Додаток 
до рішення ІХ сесії міської 

ради VIIІ скликання 
07.09.2021 р. №  386 

 
Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 
 

№ 

п/

п 

Назва проєкту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проєкту 

Суть проєкту 

регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття  

регуляторного акта 

Строки 

виконання 

Спосіб 

оприлюдненн

я 

Розробник 

проєкту 

13 Про Порядок 

розміщення 
телекомунікацій

них мереж, 
мереж зв’язку та 

іншого 

слабкострумовог
о обладнання на 

об’єктах 
комунальної 

власності 

територіальної 
громади  міста 

Ужгород 

Рішення 

сесії 
Цей нормативний 

акт розроблений з 

метою 

врегулювання 

питання доступу до 

інфраструктури 

об’єктів 

комунальної 

власності для 

розташування 

технічних засобів 

телекомунікаційних 
мереж, мереж 

зв’язку та іншого 

слабкострумового 

обладнання, 

забезпечення 

розвитку 

інформаційного 

Відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування 

в Україні» виключно на 

пленарних засіданнях 

сільської, селищної, міської 

ради вирішується питання 

щодо встановлення плати за 

доступ до об’єкта будівництва, 

транспорту, енергетики, 

кабельної каналізації 

електрозв’язку, будинкової 

розподільної мережі 
комунальної власності 

відповідно до Закону України 

«Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою 

розвитку телекомунікаційних 

мереж». 

ІІ півріччя 

2021 рік 

Розміщення на 

офіційному 
вебсайті 

міської ради та 
в газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 
про 

оприлюднення 
проєкту 

регуляторного 

акту, проєкту 
рішення і 

аналізу 
регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 
господарства 



суспільства та 

врегулювання 

питання щодо 

встановлення плати 

за доступ до об’єктів 

доступу, яка 

повинна бути 

застосована  при 
наданні доступу до 

елементів 

інфраструктури 

об’єктів доступу 

операторам і 

провайдерам, 

визначення 

механізму 

організації 

безперешкодного та 

недискримінаційног

о доступу до 

об’єктів доступу, 

контролю за 
дотриманням вимог 

законодавства в цій 

сфері, правильністю 

обрахування плати 

за доступ 

Також відповідно до цього 

Закону до відання виконавчих 

органів сільських, селищних, 

міських рад належать 

повноваження щодо 

організації 

недискримінаційного доступу 

операторів та провайдерів 
телекомунікацій, 

уповноважених ними осіб до 

інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної 

мережі комунальної власності 

на договірній основі з 

підприємствами, на балансі 

яких перебуває ця 

інфраструктура, здійснення 

контролю за дотриманням 

підприємствами комунальної 
власності вимог законодавства 

щодо. забезпечення на 

договірній основі 

безперешкодного доступу 

операторів та провайдерів 

телекомунікацій, 

уповноважених ними осіб до 

інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної 



каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної 

мережі, що перебуває у них на 

балансі, а також за 

правильністю обрахування 

плати за доступ 

 

 
Секретар ради                                                                                                                                                Арсен МЕЛКУМЯН 

 
 


