
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 IІ   сесія    VII   скликання  

 
     Р І Ш Е Н Н Я 

 
21 квітня 2016 року   м. Ужгород    № 202 
 

 

Про доповнення до рішення I 
сесії міської ради VII скликання  
23.12.2015 року № 38 
 
 
 
 Враховуючи лист управління економіки та підприємництва 17.03.2016 
року № 19.02-07/14, 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. Доповнити річний план діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого 
рішенням I сесії міської ради VII скликання 23.12.2015 року № 38 "Про 
проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2016 
рік", згідно з додатком.   

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до функціональних обов'язків.  

 

 

Міський голова                   Б. Андріїв  

 



 
 
 
                    Додаток   

 до рішення ___ сесії міської  
               ради VII скликання 
               _____________________ № ____ 
 

Доповнення до Плану 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 

 
№
п/
п 

Назва проекту 
регуляторного акту 

Суть проекту 
регуляторного акту 

Обгрунтування необхідності 
прийняття регуляторного акту 

Строки 
виконанн
я  

Спосіб 
оприлюдне
ння  

Розробник 
проекту 

7 "Про заборону 
торгівлі 
алкогольними, 
слабоалкогольними 
напоями та пивом 
(крім 
безалкогольного)"  
 
 
 
 
 

 

Обмеження 
реалізації  
алкогольних, 
слабоалкогольних 
напоїв та пива 
(крім 
безалкогольного) у 
нічний час 
 

До виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради 
надходять скарги від мешканців 
міста про порушення тиші і 
громадського порядку у нічний 
час біля житлових будинків, 
поблизу яких діють магазини з 
цілодобовим продажем 
алкогольних напоїв. 
      Така ситуація негативно 
впливає на якість життя 
громадян: 
- спричиняє значне порушення 
тиші у нічний час; 
- сприяє росту чисельності 
громадян, а особливо молоді, 
які постійно вживають 
алкогольні, слабоалкогольні 
напої та пиво (крім 
безалкогольного), що 

ІІ  
квартал 
2016 
року. 

Розміщення 
на 
офіційному 
сайті 
міської 
ради 
проекту 
рішення і 
аналізу 
регуляторно
го впливу 

Управління 
економіки та 
підприємництва 
   



призводить до скоєння злочинів 
у стані алкогольного сп’яніння 
 

8 "Про Порядок 
розміщення  
пересувного 
обладнання для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності" 
 

Регулювання 
відносин щодо 
отримання витягу 
із рішення 
виконкому про 
розміщення 
пересувного 
обладнання для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності 
 

Останнім часом поширюється 
практика розміщення  
пересувного обладнання 
(холодильних вітрин, кавоматів, 
терміналів для поповнення 
рахунків тощо) особливо поруч 
тимчасових закладів торгівлі 
(кіосків, павільйонів). При 
цьому непоодинокими є 
випадки, коли  пересувне 
обладнання займає територію, 
більшу за розміром, ніж 
тимчасовий заклад торгівлі. 
Тому виникає необхідність 
врегулювання даного питання, 
визначення чіткого переліку 
документів, з якими суб’єкт 
господарювання звертається з 
метою розміщення пересувного 
обладнання, вимог, які 
ставляться до розміщення 
пересувного обладнання та 
порядку відповідальності за 
самовільне їх встановлення. 
 

ІІ  
квартал 
2016 року 

Розміщення 
на 
офіційному 
сайті 
міської 
ради 
проекту 
рішення і 
аналізу 
регуляторно
го впливу 

Управління 
економіки та 
підприємництва 

 
 
Секретар ради                        А. Сушко 
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