
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

Про проекти регуляторних актів 

міської ради та виконавчого 

комітету на 2019 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 діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 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 заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення ___ сесії міської  

               ради VII скликання 

               _____________________ № ____ 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

 
№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проекту 

Суть проекту 

регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття  

регуляторного 

акта 

Строки 

викона

ння 

Спосіб 

оприлюднення 

Розробник 

проекту 

1 Про Методику 

розрахунку 

орендної плати за 

майно 

територіальної 

громади міста 

Ужгород, яке 

передається в 

оренду та 

пропорції її 

розподілу 

Рішення 

сесії 

Даний нормативний 

документ затверджує 

Методику розрахунку 

орендної плати за майно 

територіальної громади 

міста Ужгород, яке 

передається в оренду та 

пропозиції її розподілу. 

Також, даним актом буде 

врегульовано питання щодо 

пропорції розподілу між 

відповідним бюджетом, 

орендодавцем і 

балансоутримувачем та 

порядок використання 

орендної плати для об’єктів, 

що перебувають у 

Метою є 

створення єдиного 

організаційно-

економічного 

механізму 

розрахунку та 

справляння плати 

за оренду майна 

комунальної 

власності  

I 

квартал 

2019 

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  



комунальній власності 

2 Порядок надання 

земельних 

ділянок, що 

перебувають у 

розпорядженні 

Ужгородської 

міської ради в 

оренду 

юридичним та 

фізичним особам 

Рішення 

сесії 

Порядок надання в оренду 

земельних ділянок 

Запровадження 

спрощеного для 

мешканців 

порядку 

оформлення 

договорів оренди 

землі 

2019 

рік 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акта, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Департамент 

міського 

господарства 

3 Про затвердження 

положення про 

порядок 

прийняття 

регуляторних 

актів 

Ужгородської 

міської ради, її 

виконавчого 

комітету, міського 

голови 

 

Рішення 

сесії 

Положення встановлює 

порядок дій, пов’язаних з 

реалізацією регуляторної 

політики 

Дане рішення 

визначатиме 

організаційно-

правові відносини, 

що виникають при 

розробці проектів 

регуляторних 

актів, їх прийнятті 

та відстеженні 

результативності 

прийнятих 

регуляторних 

актів 

Ужгородською 

міською радою 

І 

квартал 

2019 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акта, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

правового 

забезпечення 



4 Про заборону 

продажу пива 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових на 

території м. 

Ужгород 

Рішення 

сесії 

Заборонити продаж пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових у 

стаціонарних об’єктах 

торгівлі, магазинах з 

кафетеріями, малих 

архітектурних формах, 

об’єктах дорожнього сервісу 

(в т.ч. комплекси АЗС), за 

винятком закладів 

ресторанного господарства, 

на території м. Ужгород з 

23.00 год. до 07.00 год. 

щоденно, враховуючи 

вихідні та святкові дні 

Відповідно до 

Закону України 

«Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо надання 

органам місцевого 

самоврядування 

повноважень 

встановлювати 

обмеження 

продажу пива 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових» органи 

місцевого 

самоврядування 

повинні привести 

діючий 

нормативно-

правовий акт у 

відповідність до 

цього Закону  

І 

квартал 

2019 

року 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акта, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

5 Про внесення змін 

до рішення ХІ 

сесії VI скликання 

30.12.2011 № 395 

«Про Методику 

Рішення 

сесії 

Перегляд показників 

розрахунку мінімальної 

вартості місячної оренди 1 

кв. метра загальної площі 

нерухомого майна фізичних 

У зв’язку із 

переглядом 

показника 

опосередкованої 

вартості 

2019 

рік 

Розміщення на 

офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики 



розрахунку 

мінімальної 

вартості місячної 

оренди 1 кв. метра 

загальної площі 

нерухомого майна 

фізичних осіб на 

території м. 

Ужгорода» 

осіб спорудженого 

житла 

Міністерством 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

повідомлення 

про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного 

акта, проекту 

рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  А. ГАБОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


