УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про доповнення до рішення I сесії
міської ради VII скликання
23.12.2015 року № 38

Враховуючи листи управління економіки та підприємництва 09.02.2016
року № 3/19.03-04, управління містобудування та архітектури 10.02.2016 року
№ 20-25/28, відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку, 11.02.2016
року № 7/11-09, 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 2016 рік , затвердженого
рішенням I сесії міської ради VII скликання 23.12.2015 року № 38 "Про проекти
регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2016 рік", згідно з
додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до функціональних обов'язків.

Міський голова

Б. Андріїв

Доповнення
до рішення ___ сесії міської
ради VII скликання
_____________________ № ____
Доповнення до Плану
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
№п/
п

Назва проекту
регуляторного акту

Суть проекту
регуляторного
акту

4

"Про тарифи на
послуги з вивезення
та захоронення
твердих побутових
відходів"

Встановлення
тарифу на послуги
з вивезення та
захоронення
твердих побутових
відходів

5

"Про зміни та
доповнення до
Порядку
встановлення вивісок
в місті Ужгород"

Удосконалення
порядку
розміщення
вивісок, порядок
контролю
за
розміщенням та їх
демонтажу;

Обгрунтування
необхідності
прийняття
регуляторного акту
Необхідність
встановлення нових
тарифів на послуги з
вивезення та
захоронення твердих
побутових відходів
виникли у зв'язку із
клопотанням КП
"КАТП-072801" щодо
збільшення тарифів
на захоронення
відходів в наслідок
того, що діючі
тарифи не
покривають витрат на
надання цих послуг
Необхідність
створення умов для
організації взаємодії
між суб'єктами
господарювання, які
розміщують вивіски;
удосконалення

Строки
виконання

Спосіб
оприлюднення

Розробник
проекту

І квартал
2016 року.

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

Управління
економіки та
підприємництва

II квартал
2016 року

Розміщення на
офіційному
сайті міської
ради проекту
рішення і
аналізу
регуляторного

Управління
містобудування
та архітектури

взаємодія
між
суб'єктами
господарювання,я
кі
розміщують
вивіски.
6

"Про здійснення
електронних
закупівель у місті
Ужгород"

Затвердження
Положення
про
застосування
системи
електронних
закупівель у місті
Ужгород
розпорядниками
бюджетних
коштів,
комунальними
закладами,
установами
та
підприємствами
Ужгородської
міської ради для
придбання
усіх
товарів та послуг,
визначених
замовником,
що
здійснюються за
кошти
міського
бюджету та/або за
кошти
комунальних
підприємств,
за
умови, що вартість
закупівлі

порядку розміщення
вивісок;
удосконалення
порядку контролю за
розміщенням вивісок
та їх демонтажу.
I-II квартал
Прийняття даного
проекту матиме своїм 2016 року
наслідком
впровадження
пілотного проекту
"Система
електронних
закупівель",
основною концепцією
якого передбачається
забезпечення
можливості
здійснення закупівель
товарів та послуг в
електронній формі та
удосконалення інших
аспектів регулювання
закупівель, що
призведе до
зменшення
корупційних ризиків
та покращення
конкуренції і бізнесклімату у сфері
електронних
закупівель

впливу

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

Відділ
транспорту,
державних
закупівель та
зв'язку

становить понад
30 тис. грн. та не
перевищує
меж,
установлених ч.1
ст.
2
Закону
України
"Про
здійснення
державних
закупівель" та/або
ч.3. ст. 2 Закону
України
"Про
особливості
здійснення
закупівель
в
окремих
сферах
господарської
діяльності"
Міський голова

Б. Андріїв

