
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення XXVII сесії 
міської ради VI скликання 
19.02.2015 року № 1623  
 
 
 
 Враховуючи лист управління економіки та підприємництва 01.04.2015 № 
19.02-09/31 та лист фінансового управління 05.05.2015 № 256/30/03-21, 
відповідно до  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», статті 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 
1. Внести зміни до річного плану діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік , затверджених 
рішенням XXVII сесії міської ради VI скликання 19.02.2015 року № 1623 "Про 
проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік" 
(додається).  
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, транспорту та 
зв'язку Я. Шафаря. 
 
 
 
Міський голова               В.Погорелов 
 
 
 
 



                        Додаток 
                до рішення______сесії міської 
                 ради VI скликання    
                 __________________№____ 

 
Зміни до Плану  

з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
 

№ 
п/п 

Назва проекту
регуляторного

акту 

Суть проекту 
регуляторного акту 

Обґрунтування необхідності прийняття 
регуляторного акту 

Строки 
виконання 

Спосіб 
оприлюднення 

Розробник 
проекту 

1 Рішення 
виконкому 
Ужгородської 
міської ради 
„Про порядок 
встановлення 
режиму роботи 
закладів сфери 
обслуговуванн
я всіх форм 
власності” 

Впорядкування та 
визначення єдиних 
вимог для прийняття 
рішень про 
встановлення 
режимів роботи для 
закладів сфери 
обслуговування всіх 
форм власності   

Проект регуляторного акту направлений на 
розв'язання головної проблеми – відсутності 
належного нормативно-правового регулювання 
на місцевому рівні щодо встановлення режиму 
роботи для закладів сфери обслуговування всіх 
форм власності . 

ІІ квартал 
2015 

Розміщення на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Управління 
економіки та 
підприємництва 
 
 
 
 
 
 
 

2 Рішення 
Ужгородської 
міської ради 
"Про 
справляння в 
м. Ужгород 
місцевих 
податків і 
зборів " 

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

Встановлення оптимального рівня ставок 
земельного податку у зв'язку з поновленням 
нормативної оцінки землі.  
Визначення механізму справляння місцевих 
податків і зборів на території м. Ужгород та пільг 
щодо оподаткування.   

 
 
II квартал 

2015  

Розміщення на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Фінансове 
управління  

 
 
 
Секретар ради                Б. Андріїв 


