
ЗВІТ 

міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2016 рік 

 

 

Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, 

визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», виконавчі органи Ужгородської міської 

ради спрямували свою роботу на поліпшення умов для розвитку 

господарської та підприємницької діяльності. 

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням I сесії 

Ужгородської міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року №38 

затверджено річний план діяльності міської ради та виконавчого комітету з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. План підготовки 

проектів регуляторних актів із відповідними доповненнями оприлюднювався 

на офіційному сайті міської ради. 

Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів 

здійснювалась відповідно до затверджених планів підготовки регуляторних 

актів.  

У 2016 році були прийняті такі рішення міської ради та її виконавчого 

комітету (регуляторні акти): 

1) рішення II сесії Ужгородської міської ради VII скликання  від 

21.04.2016 №181 «Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок 

в місті Ужгород, затвердженого рішенням VII сесії міської ради VII 

скликання 22 липня 2011 року №193»; 

2) рішення V сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 

14.07.2016 №267 «Про зміни до рішень міської ради 16.01.2015 №1618, 

09.07.2015 №1747»; 

3) рішення VI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 

30.08.2016 №350 «Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою на території м.Ужгорода”; 

4) рішення VIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 

18.10.2016 №406 «Про порядок встановлення плати для тимчасово 

розміщених будівельних майданчиків»; 

5) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

23.03.2016 №83 «Про тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів»; 

6) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

13.04.2016 №101 «Про здійснення електронних закупівель у м.Ужгород; 

7) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

27.04.2016 №133 «Про порядок розміщення пересувного обладнання для 

здійснення підприємницької діяльності»; 



8) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

27.04.2016 №132 «Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (крім безалкогольного); 

9) рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

23.11.2016 №385 «Про тарифи на ритуальні послуги з поховання». 

Одним із основних принципів державної регуляторної політики є 

прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить – 

відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, дій регуляторних 

органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковість розгляду 

регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у 

встановленому законом порядку, доведення прийнятих регуляторних актів до 

відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування 

громадськості про здійснення регуляторної діяльності. 

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення 

до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність – на 

сторінках газети Ужгородської міської ради і виконкому «Ужгород» та на 

офіційному веб-сайті міської ради, постійно та своєчасно висвітлювалися 

проекти регуляторних актів разом із аналізами регуляторного впливу, плани 

діяльності, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. 

Обгрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили, враховувались у 

проектах регуляторних актів. Участь громадськості у процесі ухвалення 

регуляторних актів сприяє підвищенню ефективності дії регуляторного акта, 

прозорості у формуванні та прийнятті рішень органів місцевого 

самоврядування. 

Упродовж 2016 року на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднені 

15 регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу, 

зокрема: 

1) «Про здійснення електронних закупевель у м.Ужгород»; 

2) «Про тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів»; 

3) «Про зміни та доповнення  до Порядку встановлення вивісок в місті 

Ужгород, затвердженого рішенням VII сесії міської ради VII 

скликання 22 липня 2011 року»; 

4) «Про порядок розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності»; 

5) «Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями 

та пивом (крім безалкогольного); 

6) «Про зміни до рішень міської ради 16.01.2015 №1618, 09.07.2015 

№1747; 

7) «Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою на території м.Ужгорода; 

8) «Про затвердженя Порядку розміщення зовнішньої реклами у 

м.Ужгород»; 

9) «Про призначення на перехідний період виконавців послуг з 

утримання будинків і споруд на прибудинкових територій»; 



10) «Про зміни до рішень міської ради від 04.06.2004 №315»; 

11) «Про порядок встановлення плати для тимчасово розміщених 

будівельних майданчиків»; 

12) «Про зміни до Порядку розміщеня пересувного обладнання для 

здійснення  підприємницької діяльності»; 

13) «Про тарифи на ритуальні послуги з поховання»; 

14) «Про зміни до Положення про залучення коштів фізичних та 

юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста»; 

15) «Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються 

Ужгородською міською поліклінікою».  

Проекти регуляторних актів, які не були прийняті у 2016 році включені у 

річний план діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік, який затверджений рішенням VIII 

сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 29.11.2016 року №441. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


