
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               __  сесія   VII   скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород    
 
 
Про проекти регуляторних актів  
міської ради та виконавчого 
комітету на 2016 рік 
 
 
 Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», статті 26 Закону України  «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 
1. Затвердити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до функціональних обов'язків. 
 
 
Міський голова         Б.Андріїв 



 
 
 
 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення ______ сесії міської 

ради VІI скликання  _______ № ____ 
 
 

РІЧНИЙ ПЛАН  
діяльності  міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік 
 

№ 
п/п 

Назва проекту
регуляторного

акту 

Суть проекту 
регуляторного акту 

Обґрунтування необхідності прийняття 
регуляторного акту 

Строки 
виконання 

Спосіб 
оприлюднення 

Розробник 
проекту 

1 "Про зміни до 
рішення 
XXVІI сесія 
міської ради  
VI скликання 
09.07.2015 
року № 1747" 

Врегулювання 
механізму 
справляння, ставок 
та пільг щодо 
оподаткування 
місцевих податків і 
зборів на території 
м. Ужгород. 
 

Внесення змін до Податкового Кодексу 
України, передбачених проектом Закону України 
"Про створення конкурентних умов в 
оподаткуванні та стимулюванні економічної 
діяльності в Україні" 
 

І півріччя  
2016 року  

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного  

Фінансове 
управління  

2 "Про порядок 
розміщення 
тимчасових 
споруд для 
провадження 
підприємницьк
ої діяльності у 
м. Ужгород" 

Покращення 
елементів 
благоустрою міста 
на умовах оренди 
для розміщення 
тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької 
діяльності 

З метою врегулювання діяльності у сфері 
розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності у м. Ужгород 

Друге 
півріччя 

2016 року  

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 

Департамент 
міського 
господарства  



регуляторного 
впливу 
 

3 "Про порядок 
розміщення 
зовнішньої м. 
Ужгород" 

Основним завданням 
даного Порядку є 
заборона 
розміщення 
великогабаритних 
засобів зовнішньої 
реклами в історичній 
частині міста, 
приведення наявних 
конструктивних 
елементів рекламних 
площин до 
естетичного 
зовнішнього вигляду 

З метою удосконалення порядку розміщення 
об'єктів зовнішньої реклами у м. Ужгород, 
недопущення можливих пошкоджень пам'яток 
архітектури та історичного ареалу 

Друге 
півріччя 
2016 року 

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Департамент 
міського 
господарства  

 

 

 

 

 

 

 


