
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXIІI сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 травня 2018 р.                        м. Ужгород                            № 1077          

                                                              

 

Про доповнення до рішення XVIII  

сесії міської ради VII скликання  

14.12.2017 року № 889 

  

Враховуючи листи відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку 

05.03.2018 року № 12/10-14 та департаменту міського господарства 27.04.2018 

року № 25.01-10/722, 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 2018 рік, затвердженого 

рішенням XVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.2017 року № 889 «Про 

проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2018 рік», 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення XXIII сесії міської 

ради VII скликання 

15.05.18 № 1077 

 

Доповнення до річного плану  

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акту  

Суть проекту 

регуляторного акту 

Обгрунтування 

необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акту 

Строки 

виконання 

Спосіб 

оприлюднення  

Розробник 

проекту 

8 Про 

впровадження 

автоматизованої  

системи обліку 

оплати проїзду 

Врегулювання 

питання щодо 

порядку проїзду 

пасажирів та його 

оплату, порядку обігу 

електронного квитка, 

взаємовідносини 

перевізників, 

пасажирів та 

оператора, їх права 

та обов’язки при 

наявності 

автоматизованої 

системи обліку 

оплати проїзду 

Необхідність 

врегулювання 

питання 

впровадження 

автоматизованої 

системи обліку 

оплати проїзду у 

міському 

пасажирському 

транспорті згідно 

законодавства 

(стаття 6 Закону 

України «Про 

автомобільний 

транспорт»)  

ІІ квартал 

2018 рік 

Розміщення на 

офіційному сайті 

міської ради та 

газеті «Ужгород» 

повідомлення про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного акту, 

проекту рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу  

Відділ 

транспорту, 

державних 

закупівель та 

зв’язку 

9 Про 

затвердження 

Правил 

користування 

Врегулювання 

порядку проїзду 

пасажирів і його 

оплати, права та 

Необхідність 

врегулювання 

питання згідно 

законодавства 

ІІ квартал 

2018 рік 

Розміщення на 

офіційному сайті 

міської ради та 

газеті «Ужгород» 

Відділ 

транспорту, 

державних 

закупівель та 



міським 

пасажирським 

автомобільним 

транспортом у м. 

Ужгород 

обов’язки пасажирів, 

взаємовідносини 

перевізників всіх 

форм власності, 

пасажирів та інших 

осіб, які будуть 

задіяні у процесі 

організації 

пасажирських 

перевезень і надання 

транспортних послуг, 

їх права та обов’язки 

враховуючи 

особливості 

транспортної 

інфраструктури  

(пункт 1 Правил 

надання послуг 

пасажирського 

автомобільного 

транспорту, 

затверджених 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

18.02.1997 № 176) 

 

 

повідомлення про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного акту, 

проекту рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу  

зв’язку 

10 Про зміни до 

рішення міської 

ради 07.11.2014 

№ 1505 «Про 

Порядок 

отримання 

паспортів 

відкритих літніх 

майданчиків у м. 

Ужгороді» 

Встановлення 

базового розміру 

плати за тимчасове 

користування 

конструктивними 

елементами 

благоустрою, що 

перебувають у 

комунальній 

власності міста 

Дане Рішення 

забезпечить 

надходження 

додаткових 

коштів до 

міського бюджету  

IІ квартал 

2018 року 

Розміщення на 

офіційному сайті 

міської ради та 

газеті «Ужгород» 

повідомлення про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного акту, 

проекту рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  А. Габор 


