
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

 

Про доповнення до рішення I 

сесії міської ради VII скликання  

23.12.2015 року № 38 
 

 

Враховуючи лист управління містобудування та архітектури 18.07.2016 

року № 20-25/139, 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 першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю.  

 

 

 

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 

виконання  

Спосіб 

оприлюднення  

Розробник 

проекту 

15 "Про зміни до 

Положення про 

залучення коштів 

фізичних та юридичних 

осіб на розвиток 

інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури міста» 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

надходження 

додаткових коштів 

до міського 

бюджету для 

створення 

сприятливих умов 

для розвитку 

інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

міста, належного 

утримання та 

Пропонована зміна 

передбачає 

збільшення 

граничних розмірів 

пайової участі до 5% 

загальної 

кошторисної вартості 

будівництва об’єкта – 

для нежитлових 

будівель і споруд 

(при 2% згідно 

чинного рішення 

міської ради та 10% 

згідно статті 40 

ІV  квартал 

2016 року. 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

містобудування

та архітектури 

   



 

 

ефективної 

експлуатації 

об’єктів 

інженерного 

забезпечення та 

соціального 

призначення. 

Закону України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності») та до 2% 

загальної 

кошторисної вартості 

будівництва об’єкта – 

для житлових 

будинків (при 1% 

згідно чинного 

рішення міської ради 

та 4% згідно статті 40 

Закону України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                              А. Сушко 
 


