
Доповнення  

до проекту рішення «Про проекти регуляторних актів міської ради та  

виконавчого комітету на 2019 рік» 

 

 

 Враховуючи листи департаменту міського господарства та управління 

правового забезпечення 07.11.2018 року № 25.01-10/2263 та № 21.01-12/360, 

відповідно до  Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності», статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» доповнити таблицю додатку до проекту рішення 

пунктами згідно з додатком. 

  

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доповнення 

до проекту рішення «Про проекти регуляторних актів міської ради та  

виконавчого комітету на 2019 рік» 
    

№п

/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акта 

Вид 

проекту 

Суть проекту 

регуляторного акта 

Обгрунтування 

необхідності 

прийняття 

регуляторного акта 

Строки 

виконання  

Спосіб 

оприлюднення  

Розробник 

проекту 

6 Про 

встановлення 

мораторію 

Рішення 

виконкому 

Встановлення мораторію на 

прийняття будь-яких рішень 

виконавчими органами 

міської ради щодо надання 

дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами, 

в тому числі, але не 

виключно, встановлення 

пріоритетів та погоджень 

місць розташування об’єктів 

зовнішньої реклами в 

центральній частині міста 

З метою вирішення 

проблеми 

формування 

рекламної 

інфраструктури в 

історичному 

середовищі міста та 

підвищення його 

туристичної 

привабливості 

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 

7 Про зміни та 

доповнення до 

Положення про 

залучення 

коштів фізичних 

та юридичних 

осіб на розвиток 

інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

міста 

Рішення 

сесії 

Впорядкування відносин 

виконкому Ужгородської 

міської ради та замовників 

будівництва пов’язаних з 

укладанням договорів про 

пайову участь замовників 

будівництва у створенні і 

розвитку інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста з 

сплати пайової участі 

Впорядкування 

механізму розрахунку 

та сплати пайових 

внесків у розвиток 

соціальної та 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури міста 

І півріччя 

2019 року 

Розміщення на 

офіційному сайті 

міської ради та 

газеті «Ужгород» 

повідомлення про 

оприлюднення 

проекту 

регуляторного акту, 

проекту рішення і 

аналізу 

регуляторного 

впливу 

Управління 

правового 

забезпечення 

 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

 

 

            Секретар ради                                                                                                                                                                       А. ГАБОР 

 



 


