
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про доповнення до рішення XXVII 
сесії міської ради VI скликання 
19.02.2015 року № 1623 
 
 
 
 Враховуючи листи управління містобудування та архітектури 28.08.2015 
року № 20-25/271 та  28.09.2015 року № 20-25/292, 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. Внести зміни до річного плану діяльності міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік , затвердженого 
рішенням XXVII сесії міської ради VI скликання 19.02.2015 року № 1623 "Про 
проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік", 
доповнивши його згідно з додатком.   
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, транспорту та 
зв'язку Я. Шафаря. 
 
 
 
Міський голова         В.Погорелов 
 
 



 
                Доповнення  

 до рішення ___ сесії міської  
               ради VI скликання 
               _____________________ № ____ 

Доповнення до Плану 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

 
№п/п Назва проекту 

регуляторного акту 
Суть проекту 
регуляторного 
акту 

Обгрунтування 
необхідності 
прийняття 
регуляторного акту 

Строки 
виконан
ня  

Спосіб 
оприлюднення 

Розробник 
проекту 

1 Про доповнення до 
Положення про 
залучення коштів 
фізичних та 
юридичних осіб на 
розвиток інженерно-
транспортної та 
соціальної 
інфраструктури міста  
 

Даним проектом 
рішення 
пропонується 
вартість об'єктів 
нового 
будівництва 
визначати, 
виходячи із 
затвердженої 
Мінрегіоном 
опосередкованої 
вартості 
спорудження 
житла та обєктів 
соціального 
призначення  

Пропоноване 
доповнення пов'язане 
з тим, що згідно із 
діючим Положенням 
для розрахунку 
пайової участі 
береться загальна 
кошторисна вартість 
будівництва, 
визначена з 
державними 
будівельними 
нормами, яка 
виконується 
відповідними 
проектними 
організаціями. Ця 
кошторисна вартість 
часто занижується, 
внаслідок чого 
бюджет міста 
недоотримує значні 

ІV 
квартал 
2015 

Розміщення на 
офіційному 
сайті міської 
ради проекту 
рішення і 
аналізу 
регуляторного 
впливу 

Управління 
містобудування 
та архітектури  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



кошти 
2 Про зміни до рішення 

міської ради 
07.11.2014 року № 
1505 " Про Порядок 
отримання паспортів 
відкритих літніх 
майданчиків у м. 
Ужгороді". 
 
 
 
 
 

 

Даним проектом 
рішення 
пропонується 
спростити умови 
отримання 
паспортів 
відкритих літніх 
майданчиків для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності біля 
закладів 
ресторанного 
господарства у м. 
Ужгороді. 

У разі прийняття 
запропонованого 
регуляторного акта 
будуть створені 
більш сприятливі 
умови для 
оформлення 
паспортів відкритих 
літніх майданчиків 
для здійснення 
підприємницької 
діяльності  біля 
закладів 
ресторанного 
господарства у м. 
Ужгороді. 

IV 
квартал 
2015  

Розміщення на 
офіційному 
сайті міської 
ради проекту 
рішення і 
аналізу 
регуляторного 
впливі 

Управління 
містобудування 
та архітектури  
 

 
 
 
Секретар ради                                Б. Андріїв  


