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Про зміни та доповнення до рішення I  

сесії міської ради VII скликання  

26.11.2015 року № 8 

 

 

 Відповідно до ч. 1 ст. 31, ст. 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26, ч. 15 ст. 47 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни та доповнення до рішення І сесії міської ради VII 

скликання 26.11.2015 № 8 «Про утворення постійних комісій Ужгородської 

міської ради VII скликання та затвердження Положення про постійні 

комісії», а саме: 

1. Підпункт  1.1.  пункту  1  рішення  викласти в новій редакції, а  саме: 

«Постійна комісія з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики». 

2. Назву розділу 4 рішення викласти в новій редакції, а  саме: 

«Повноваження постійної комісії з питань соціально – економічного 

розвитку міста, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики». 

3. Розділ 4 Положення про постійні комісії Ужгородської міської ради 

доповнити пунктом наступного змісту: 

«4.11. Попередньо  розглядає та надає рекомендації: 

- з проектів регуляторних актів, що вносяться на розгляд міської ради, 

дає висновки стосовно дотримання суб’єктами подання даних проектів 

рішень вимог, передбачених Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо їх підготовки; 

- щодо забезпечення планування діяльності ради з підготовки 

регуляторних актів у порядку, визначеному чинним законодавством; 

- з забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного 

впливу проектів регуляторних та інших нормативно-правових актів ради; 



- вивчає та аналізує стан регуляторної діяльності міської ради та її 

виконавчих органів». 

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на секретаря ради 

Габор А. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 



Пояснювальна записка 

до рішення сесії «Про зміни та доповнення до рішення I 

сесії міської ради VII скликання 

26.11.2015 року № 8» 

 Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – 

Закон) 11.09.2003 року № 1160-IV, сільські, селищні,  міські,  районні  у  містах,  

районні  та обласні  ради  з  метою  реалізації  покладених на них цим Законом 

повноважень у здійсненні державної  регуляторної  політики  можуть 

створювати  у  своєму  складі постійні комісії з питань реалізації  

державної  регуляторної   політики   або   можуть   покладати   ці  

повноваження на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради  

(далі - відповідальна постійна комісія).  

 Стаття 34 вище вказаного Закону встановлює норму відповідно до якої, 

кожен проект  регуляторного  акта,  що внесений на розгляд до  

сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної  

ради,  подається  до відповідальної постійної комісії для вивчення  

та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акта  

вимогам статей 4 та 8 цього Закону. 

 Згідно з частиною п'ятнадцятою статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 21.05.1997 № 280/97-ВР, перелік, функціональна 

спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються 

регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що 

затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо 

реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики 

постійними комісіями відповідної ради. 

 Враховуючи вищенаведене, у відповідності до ч. 1 ст. 31, ст. 34 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», ч. 15 ст. 47 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», вважаємо за необхідне покласти повноваження у здійсненні 

державної  регуляторної  політики на  існуючу Постійну комісію з питань 

соціально–економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

Ужгородської міської ради VІІ скликання, що діє на підставі рішення міської 

ради VІІ скликання «Про утворення постійних комісій Ужгородської міської 

ради VІІ скликання та затвердження Положення про постійні комісії» 

26.11.2015 № 8. 

 

    

Начальник управління  

правового забезпечення                                                                          В. Пекар 
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