
 

 

№ 

п/п 

Назва регуляторного 

акта 

Дата та № Зміни та 

доповнення 

Розробник Втрата чинності 

 

2022 

1 Про затвердження 

Правил приймання 

стічних вод до 

системи 

централізованого 

водовідведення  

м. Ужгород 

27.07.2022 № 341 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Департамент міської 

інфраструктури 

 

КП «Водоканал  

м. Ужгород» 

 

2 Про зміни до рішення 

виконкому 12.09.2018 

№ 271 «Про 

впровадження 

автоматизованої 

системи обліку оплати 

проїзду у місті 

Ужгород» 

13.07.2022 № 312 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Відділ транспорту  

3 Про тариф на міські 

пасажирські 

перевезення 

25.05.2022 № 190 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

2021 

1 Про тариф на міські 

пасажирські 

перевезення 

20.10.2021 № 452 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

Втратило чинність на 

підставі рішення  

25.05.2022 № 190 

2020 

1 Про затвердження 

норм надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів у місті 

13.05.2020 № 192 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Департамент 

міського 

господарства 

 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2022/08/01/07-38-40_%D0%A0%D0%92_341.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%96312-vid-13072022-pro-zminy-do-rishennia-vykonkomu-12092018-%E2%84%96-271-pro-vprovadzhennia-avtomatyzovanoi-systemy-obliku-oplaty-proizdu-u-misti-uzhhorod
https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%96190-vid-26052022-pro-taryfy-na-pasazhyrski-perevezennia
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2021/10/22/09-17-59_%D0%A0%D0%92_452.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%96190-vid-26052022-pro-taryfy-na-pasazhyrski-perevezennia
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%80-192.pdf


 

 

Ужгород 

2019 

1 Про тариф на міські 

пасажирські 

перевезення 

23.12.2019 № 470 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

Втратило чинність на 

підставі рішення  

20.10.2021 № 452 

2 Про встановлення 

мораторію 

11.12.2019 № 460 

Рішення виконкому 

08.04.2020 № 173 Департамент 

міського 

господарства 

 

3 Про затвердження 

Правил приймання 

стічних вод до 

системи 

централізованого 

водовідведення м. 

Ужгород 

12.06.2019 № 202 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Департамент 

міського 

господарства 

Втратило чинність на 

підставі рішення  

27.07.2022 № 341 

4 Про заборону продажу 

пива (крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин столових 

суб’єктами 

господарювання (крім 

закладів ресторанного 

господарства) на 

території м. Ужгород 

30.05.2019 № 1551 

Рішення сесії 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

5 Про затвердження 

Положення про 

порядок прийняття 

регуляторних актів 

30.05.2019 № 1530 

Рішення сесії 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

правового 

забезпечення 

Втратило чинність на 

підставі рішення  

31.05.2022 № 722  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_470.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2021/10/22/09-17-59_%D0%A0%D0%92_452.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_460.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_173_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_202.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2022/08/01/07-38-40_%D0%A0%D0%92_341.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1551_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1530_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96722-vid-31052022-pro-polozhennia-pro-poriadok-pryiniattia-rehuliatornykh-aktiv-uzhhorodskoi-miskoi-rady-ii-vykonavchoho-komitetu


 

 

Ужгородської міської 

ради, її виконавчого 

комітету  

6 Про Методику 

розрахунку орендної 

плати за майно 

територіальної 

громади міста 

Ужгород, яке 

передається в оренду 

та пропорції її 

розподілу 

28.02.2019 № 1455 

Рішення сесії 

10.09.2020 № 2098 Департамент 

міського 

господарства 

 

2018 

1 Про впорядкування 

розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами 

27.12.2018 № 371 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Департамент 

міського 

господарства 

 

2 Про впровадження 

автоматизованої 

системи обліку оплати 

проїзду у місті 

Ужгород 

12.09.2018 № 271 

Рішення виконкому 

26.02.2020 № 94 

13.07.2022 № 312 

Відділ транспорту Пункт 2 із змінами;  

пункти 3, 4, 5 рішення 

виконкому 12.09.2018 

№ 271 (зі змінами та 

доповненнями) 

втратили чинність на 

підставі рішення  

13.07.2022 № 312 

3 Про затвердження 

Правил користування 

міським 

пасажирським 

автомобільним 

транспортом у м. 

12.09.2018 № 270 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Відділ транспорту  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1455.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_2098.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/12/r-371Regulyatorka.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/09/RV-271-1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_94_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%96312-vid-13072022-pro-zminy-do-rishennia-vykonkomu-12092018-%E2%84%96-271-pro-vprovadzhennia-avtomatyzovanoi-systemy-obliku-oplaty-proizdu-u-misti-uzhhorod
https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%96312-vid-13072022-pro-zminy-do-rishennia-vykonkomu-12092018-%E2%84%96-271-pro-vprovadzhennia-avtomatyzovanoi-systemy-obliku-oplaty-proizdu-u-misti-uzhhorod
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/09/RV-270.pdf


 

 

Ужгород 

4 Про місцеві податки 

та збори 

10.07.2018 № 1151 

Рішення сесії 

31.05.2022 № 717 

14.03.2022 № 675 

08.07.2021 № 270 

17.11.2020 № 2186 

09.04.2020 № 1926 

11.07.2019 № 1605 

28.03.2019 № 1495 

18.01.2019 № 1390 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної політики 

Підпункти 1.1./1.2. 

пункту 1 Рішення № 

1605 втратили чинність 

на підставі рішення 

08.07.2021 № 270 

5 Про затвердження 

Положення про 

паркування 

транспортних засобів 

в місті Ужгороді 

25.04.2018 № 103 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Департамент 

міського 

господарства 

 

6 Про тарифи на міські 

пасажирські 

перевезення 

28.03.2018 № 97 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

Втратило чинність на 

підставі рішення 

24.07.2019 № 263 

7 Про місця для 

платного паркування 

22.02.2018 № 1002 

Рішення сесії 

Без змін та 

доповнень 

Департамент 

міського 

господарства 

 

2017 

1 Про затвердження 

Положення про 

дрібнороздрібну 

торгівлю, надання 

послуг у сфері розваг 

та проведення 

ярмарків (фестивалів) 

на території м. 

Ужгород 

08.11.2017 № 357 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/07/1151-Mistsevi-podakky-i-zbory_13.07.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%96675-vid-14032022-pro-zminy-do-rishennia-miskoi-rady-10072018-%E2%84%961151-pro-mistsevi-podatky-ta-zbory
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2021/07/13/10-02-14_270_%D0%B2%D1%96%D0%B4_08.07.2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_2186.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1926.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1605.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%80%D1%81-1495.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/01/rs-1390.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2021/07/13/10-02-14_270_%D0%B2%D1%96%D0%B4_08.07.2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/05/103_Pro-zatverdzhennya-Polozhennya_25.04.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/04/97-Pro-taryfy_04.04.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_263.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/02/1002-Pro-parkuvalni-majdanchyky_28.02.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2017/11/357-Dribnorozdribna_10.11.2017.pdf


 

 

2 Про тарифи на платні 

медичні огляди, що 

надаються 

Ужгородською 

міською поліклінікою 

26.07.2017 № 223 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

3 Про встановлення 

плати за участь у 

конкурсі 

12.04.2017 № 120 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Відділ транспорту  

4 Про вартість послуг з 

інвентаризації та 

оформлення права 

власності на нерухоме 

майно 

12.04.2017 № 113 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

2016 

1 Про Порядок 

встановлення плати 

для тимчасово 

розміщених 

будівельних 

майданчиків 

18.10.2016 № 406 

Рішення сесії 

02.02.2021 № 75 

30.05.2019 № 1555 

Управління 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

 

2 Про заборону торгівлі 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями та пивом 

(крім 

безалкогольного) 

27.04.2016 № 132 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

Втратило чинність на 

підставі рішення 

30.05.2019 № 1551 

2015 

1 Про справляння в м. 

Ужгород місцевих 

податків і зборів 

09.07.2015 № 1747 

Рішення сесії 

26.06.2018 № 1114 

30.03.2017 № 619 

04.02.2016 № 97 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної політики 

Пункти 1-4 рішення 

№1747 (зі змінами і 

доповненнями) 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2017/07/223-Taryfy-na-oglyady_31.07.2017.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2017/04/120-Plata-za-uchast_18.04.2017.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2017/04/113-Pro-vartist-poslug_18.04.2017.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2016/10/406-Pro-poryadok_24.10.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_75_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_15555.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2016/04/R_132_zaborona_torg_alkogolem.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1551_1.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_1747_pro_viscevi_podatku_i_zboru.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/07/1114-Zminy-do-1747_03.07.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2017/04/619-Zminy-do-1747_04.04.2017.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/old_docs/rada/R_97_pro_zminu_do_rish_1618.pdf


 

 

14.07.2016 № 267 

16.10.2015 № 1848 

 

втратили чинність на 

підставі рішення 

10.07.2018 № 1151 

 

Пункти 1-2 рішення 

№267 (Про зміни) 

втратили чинність на 

підставі рішення 

10.07.2018 № 1151 

2 Про порядок 

встановлення режиму 

роботи закладів сфери 

обслуговування на 

території міста 

20.05.2015 № 163 

Рішення виконкому 

Без змін та 

доповнень 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

 

3 Про порядок 

встановлення ставок 

орендної плати у м. 

Ужгороді за земельні 

ділянки, які 

перебувають у 

розпорядженні 

Ужгородської міської 

ради 

19.02.2015 № 1651 

Рішення сесії 

Без змін та 

доповнень 

Відділ 

землекористування 

 

2014 

1 Про порядок 

отримання паспортів 

відкритих літніх 

майданчиків 

07.11.2014 № 1505 

Рішення сесії 

13.12.2018 № 1346 

19.02.2015 № 1661 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 

Департамент 

міського 

 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2016/07/267-pro-zminy-do-1747.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_1848_pro_zminu_do_rish_1747.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/07/1151-Mistsevi-podakky-i-zbory_13.07.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/07/1151-Mistsevi-podakky-i-zbory_13.07.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/old_docs/vykonkom/R_163_poradok_rob_zakladiv_sferu_obslyg_20.05.15.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_1651_porjadok_vstan_stavok_orendnoi_platu.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_1505_otrum_pasport_litnih_majdachkiv.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2018/12/Rs-1346Regulyatorka.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_1661_pro_zminu_do_rish_1505.pdf


 

 

господарства 

2 Про затвердження 

технічної документації 

по нормативній 

грошовій оцінці 

земель населеного 

пункту м. Ужгорода 

Ужгородської міської 

ради 

14.07.2014 № 1398 

Рішення сесії 

Без змін та 

доповнень 

Відділ 

землекористування 

 

2012 

1 Про Порядок 

розміщення 

зовнішньої реклами у 

м. Ужгороді 

30.05.2012 № 164 

Рішення виконкому 

01.08.2012 № 242 Департамент міської 

інфраструктури 

 

2011 

1 Про порядок 

встановлення вивісок 

в м. Ужгород  

22.07.2011 № 193 

Рішення сесії 

30.05.2019 № 1556 

21.04.2016 № 181 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 

2 Порядок залучення 

коштів фізичних та 

юридичних осіб на 

розвиток інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури міста  

03.06.2011 № 170 

Рішення сесії 

24.12.2019 № 1827 

05.09.2019 № 1667 

28.02.2017 № 606 

23.12.2015 № 27 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 

Управління 

правового 

забезпечення 

03.08.2021 № 320 

Про визнання рішення 

таким, що втратило 

чинність 

 

http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_1398_pro_zatver_teh_doc_grosh_ocin_zemli.pdf
https://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/v/164_Pro_Poryadok_rozmischennya_zovnyschyoi_reklami_u_m.Uzhorodi.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/old_docs/vykonkom/reklama.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/rishennja_sesiji_193.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1556.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2016/04/R_181_poryadok_vstanovlennya_vuvisok_26.04.16.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/rishennja_sesiji_170.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_1827.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%81_1667.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2017/03/606-Zminy-do-polozhennya-zaluchennya-koshtiv_06.03.2017.pdf
http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/s/R_27_pro_dopovn_do_Polozhenja_pro_zaluch_koshtiv.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/2021/08/09/17-07-25_%D0%A0%D0%A1_320.pdf

