
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2017 року             м. Ужгород    № 625 
 

Про доповнення до рішення VIII 

сесії міської ради VII скликання  

29.11.2016 року № 441 
 

 
 

 Враховуючи листи відділу муніципальної інспекції з благоустрою  

01.03.2017 року № 30/13-14 та управління економіки та підприємництва 

02.03.2017 №19.03-05/24, 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 2017 рік, затвердженого 

рішенням VIII сесії міської ради VII скликання 29.11.2016 року № 441 "Про 

проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2017 

рік", згідно з додатком.   

 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                       Б. Андріїв  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Додаток   

до рішення XII сесії міської  

               ради VII скликання 

               30.03.2017 № 625 

 

Доповнення до річного плану 

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

 

№п/

п 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Суть проекту 

регуляторного 

акту 

Обгрунтування 

необхідності 

прийняття 

регуляторного акту 

Строки 

виконання  

Спосіб 

оприлюднення  

Розробник 

проекту 

13 Порядок проведення 

демонтажу тимчасових 

споруд торговельного, 

побутового, соціально-

культурного чи іншого 

призначення для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності, малих 

архітектурних форм, 

покинутих будівельних 

матеріалів і 

конструкцій   на 

території м. Ужгорода 

 

 

 

 

Запровадження 

гарантованого 

механізму 

забезпечення 

благоустрою на 

території міста 

Ужгорода, захисту 

прав 

територіальної 

громади від 

правопорушень у 

сфері 

благоустрою, 

земельній та 

містобудівній 

сферах, 

забезпечення 

виконання вимог 

актів чинного 

земельного 

законодавства, 

Даний Порядок  

визначатиме 

підготовку, порядок 

демонтажу, подальше 

поводження з 

демонтованими 

тимчасовими 

спорудами та майном 

відшкодування 

витрат, пов’язаних з 

демонтажем. Порядок  

розповсюджувати- 

меться на випадки 

виявлення 

тимчасових споруд 

торговельного, 

побутового, 

соціально-

культурного чи 

іншого призначення 

для здійснення 

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 

Відділ 

муніципальної 

інспекції з 

благоустрою 



встановлення 

єдиного підходу у 

вирішенні питань 

щодо захисту 

права власності 

територіальної 

громади міста 

Ужгорода на 

землю. 

підприємницької 

діяльності, малих 

архітектурних форм, 

лотків, палаток, 

конструкцій іншого 

типу, виду, що не 

мають фундаменту, 

покинутих 

будівельних 

матеріалів і 

конструкцій (у тому 

числі рекламних), 

механізмів тощо. 

 

14 Рішення виконкому 

Ужгородської міської 

ради «Про вартість 

послуг з інвентаризації 

та оформлення права 

власності нерухомого 

майна» 

 

 

Встановлення 

вартості однієї 

людино-години 

робіт з 

інвентаризації та 

оформлення права 

власності на 

об’єкти 

нерухомого майна 

Необхідність 

встановлення нової 

вартості однієї 

людино-години для 

послуг з 

інвентаризації та 

оформлення права 

власності нерухомого  

майна для КП «АПБ» 

виникла у зв’язку із 

зростанням 

мінімальних 

тарифних ставок 

працівників зайнятих 

у наданні послуг; 

змін вартості 

енергоносіїв та інших 

витрат 

ІI квартал 

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 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                   А. Сушко 


