
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 441 
 

 

Про проекти регуляторних актів 

міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 рік 
 

 

Відповідно до статей 7, 13 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 діяльноті міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік згідно з 

додатком. 

2. Рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті «Ужгород» та 

на офіційному сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. 

 

Міський голова                                                          Б. Андріїв  



    Додаток   

до рішення VIII сесії міської  

               ради VII скликання 

               29.11.2016 № 441 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акту 

Суть проекту 

регуляторного акту 

Обґрунтування необхідності 

прийняття  

регуляторного акту 

Строки 

виконання 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проекту 

1 Положення про 

порядок надання 

земельних 

ділянок, що 

знаходяться у 

розпорядження 

Ужгородської 

міської ради, в 

оренду 

юридичним та 

фізичним 

особам 

Даний порядок 

визначатиме 

процедуру одержання 

(формування та 

виділення) земельних 

ділянок в оренду 

юридичним та 

фізичним особам (без 

проведення аукціонів) 

На даний час порядок надання 

в оренду земельних ділянок, 

поновлення, внесення змін та 

розірвання договірних 

відносин визначений 

рішенням сесії Ужгородської 

міської ради від 30.08.2016 

року № 356. Відповідний 

порядок є тимчасовим та 

діятиме до моменту 

затвердження постійно 

діючого положення. 

Дана проблема не може бути 

вирішена за допомогою 

ринкових механізмів, оскільки 

правові засади оренди землі 

Перше 

півріччя 

2017 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

Департамент 

міського 

господарства 

спільно з відділом 

землекористування 



регламентуються такими 

нормативно-правовими 

актами вищої юридичної 

сили, як Земельний кодекс 

України, Податковий кодекс 

України, Закон України «Про 

оренду землі». При цьому 

повноваження з надання в 

оренду земель комунальної 

власності належать органам 

місцевого самоврядування. 

Затвердження даного 

Положення сприятиме 

формування чіткого правового 

механізм та прозорості в 

процесі надання в оренду 

земельних ділянок 

комунальної власності міста 

Ужгорода 

 

регуляторного 

впливу 

2 Про Порядок 

розміщення 

зовнішньої 

реклами у місті 

Ужгород 

Основними 

завданнями даного 

Порядку є заборона 

розміщення 

великогабаритних 

засобів зовнішньої 

реклами в історичній 

частині міста,  

приведення наявних 

З метою удосконалення 

порядку розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у м. 

Ужгород, недопущення 

можливих пошкоджень 

пам’яток архітектури та 

історичного ареалу міста 

2017 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

Департамент 

міського 

господарства. 



конструктивних 

елементів рекламних 

площин до 

естетичного 

зовнішнього вигляду 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

3. Порядок 

розміщення 

тимчасових 

споруд та 

автобусних 

зупинок-

комплексів для 

провадження 

підприємницької 

діяльності.  

Правила 

встановлюють порядок  

розміщення  

тимчасових споруд та  

обладнання зупинок на 

автобусних маршрутах 

в місті Ужгороді, а 

також використання 

автобусних зупинок- 

комплексів для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності суб’єктами 

господарювання 

З метою врегулювання 

діяльності у сфері розміщення 

тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності у м. Ужгороді, 

забезпечення благоустрою 

міста 

2017 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства. 

4.  Методика 

розрахунку 

орендної плати 

за майно 

територіальної 

громади міста 

Методика визначає 

механізм розрахунку 

орендної плати за 

користування 

об'єктами оренди, що 

належить до 

Розроблена з метою створення 

єдиного організаційно-

економічного механізму 

справляння плати за оренду 

цілісних майнових комплексів 

комунальних підприємств 

2017 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

Департамент 

міського 

господарства. 



Ужгород, яке 

передається в 

оренду та 

пропорції її 

розподілу 

комунальної власності 

територіальної 

громади міста 

Ужгород 

територіальної громади міста 

Ужгорода, їх структурних 

підрозділів (філії, цеху, 

дільниці), в тому числі 

нерухомого майна (будівель, 

споруд, нежитлових 

приміщень) підприємств, 

установ та організацій 

територіальної громади міста 

Ужгород 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

5 Положення про 

організацію та 

проведення 

ярмаркової та 

фестивальної 

діяльності на 

території міста 

Ужгород 

Регулювання та 

координація 

ярмаркової та (або) 

фестивальної 

діяльності на території 

міста, визначення 

вимог до їх організації 

в інтересах громади 

міста та суб’єктів 

господарювання 

Проект регуляторного акту 

направлений на розв’язання 

головної проблеми – 

відсутності належного 

нормативно-правового 

регулювання на місцевому 

рівні щодо організації та 

проведення ярмаркової та 

фестивальної діяльності 

II квартал 

2017 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економіки та 

підприємництва 

6 Внесення змін 

до Порядку 

Уточнення переліку 

документів, які 

Зміна законодавства I квартал 

2017р. 

Розміщення на 

офіційному 

Управління 

містобудування та 



присвоєння, 

зміни та 

підтвердження 

поштових 

(юридичних) 

адрес об’єктам 

нерухомого 

майна в місті 

Ужгород 

надаються для 

отримання адреси, 

порядок їх надання та 

розгляду 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

архітектури 

7 Про 

затвердження 

норм надання 

послуг з 

вивезення 

твердих 

побутових 

відходів 

 

Створення відповідних 

умов для забезпечення 

споживачів якісними 

послугами з організації 

збирання, вивезення 

твердих побутових 

відходів, що 

утворюються на 

території міста 

Ужгород 

Необхідність встановленя 

нових норм надання послуг з 

вивезення твердих побутових 

відходів відповідно до вимог 

Закону України «Про 

відходи». 

2017 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

Департамент 

міського 

господарства 



впливу 

8 Правила 

утримання і 

поводження з 

тваринами у 

м.Ужгороді 

 

Забезпечення безпеки 

життя та здоров’я 

людей, укріплення 

моральності й 

гуманності 

суспільства, захист від 

страждань і загибелі 

тварин внаслідок 

жорстокого 

поводження з ними 

Пропонована зміна 

передбачає створення більш 

комфортних умов для життя 

людей та гуманного 

середовища для існуючих 

тварин. Виконання 

законодавчих актів щодо 

утримання та поводження з 

тваринами. Вжиття заходів з 

охорони тваринного світу 

2017 рік Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 

9 Про зміни до 

Положення про 

залучення 

коштів фізичних 

та юридичних 

осіб на розвиток 

інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

Забезпечення 

надходження 

додаткових коштів до 

міського бюджету для 

створення 

сприятливих умов для 

розвитку інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури міста, 

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 Закону 

2017 Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 



належного утримання 

та ефективної 

експлуатації об’єктів 

інженерного 

забезпечення та 

соціального 

призначення 

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» 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу. 

10 Про тарифи на 

платні медичні 

послуги, що 

надаються 

Ужгородською 

міською 

поліклінікою 

Встановлення тарифу 

на платні медичні 

послуги 

Необхідність встановлення 

нових тарифів на платні 

медичні послуги для 

Ужгородської міської 

поліклініки виникла у зв'язку 

із зростанням мінімальних 

тарифних ставок працівників 

зайнятих у надання платних 

послуг; зміни розміру 

адміністративних та 

загальногосподарських 

витрат; змін норм витрат 

матеріалів та зміни вартості 

ціни на матеріальні витрати 

Перше 

півріччя 

2017 року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економіки та 

підприємництва 

11 Про плату за 

участь у 

Встановлення плати за 

участь у конкурсі з 

Необхідність встановлення 

плати за участь у конкурсі 

Перше 

півріччя 

Розміщення на 

офіційному 

Відділ транспорту, 

державних 



конкурсі з 

перевезеня 

пасажирів на 

міських 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування 

перевезення пасажирів 

на міських автобусних 

маршрутах загального 

користування 

достатньому для 

фінансування в повному 

обсязі матеріальних витрат, 

пов’язаних із підготовкою та 

проведення зазначеного 

конкурсу 

2017 року сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу. 

закупівель та 

зв’язку 

12 Про Порядок 

отримання 

паспортів 

відкритих літніх 

майданчиків та 

порядок 

розміщення 

малих 

архітектурних 

форм у 

м.Ужгороді 

Даний порядок 

визначатиме 

процедуру отримання 

паспортів відкритих 

літніх майданчиків та 

порядок розміщення 

малих архітектурних 

форм у м. Ужгороді 

Визначення чіткого механізму 

розміщення літніх 

майданчиків, малих 

архітектурних форм, який 

буде відповідати потребам 

суб’єктів господарювання, 

територіальній громаді 

м.Ужгорода та формування 

цілісного естетичного 

середовища міста; поповнення 

бюджету 

 Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акту, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

Управління 

містобудування та 

архітектури; 

Департамент 

міського 

господарства 

 



впливу 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                           А. Сушко 

 

 


