
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                _  сесія   VI  _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       

Про проекти регуляторних актів міської  
ради  та виконавчого комітету на 2015 рік 
 
 
 
 Відповідно до вимог 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 2015 рік. 

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 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення ______ сесії міської 

ради VІ скликання  _______ № ____ 
 

РІЧНИЙ ПЛАН  
діяльності  міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2015 рік 
 

 

№ 
п/п 

Назва проекту
регуляторного

акту 

Суть проекту 
регуляторного акту 

Обґрунтування необхідності прийняття 
регуляторного акту 

Строки 
виконання 

Спосіб 
оприлюднення 

Розробник 
проекту 

1  „Про 
затвердження 
Положення 
про порядок  
розміщення 
пересувного 
обладнання 
для здійснення 
підприємницьк
ої діяльності” 

Впорядкування 
розміщення 
пересувних МАФ, 
пересувного 
обладнання для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності із 
погодженням 
режиму їх роботи. 
 

Проект регуляторного акту направлений на 
розв’язання головної проблеми – відсутності 
належного нормативно-правового регулювання 
на місцевому рівні щодо: 

- погодження режиму роботи щодо суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють 
торгівлю у тимчасових спорудах та пересувному 
обладнанні; 

- організації та контролю з боку органів 
місцевого самоврядування щодо погодження 
розміщення пересувного обладнання для 
здійснення підприємницької діяльності на 
території міста Ужгород. 
 

І квартал 
2015 

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту в газеті 
Ужгород. 
Розміщення на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Управління 
економіки та 
підприємництва 

2 "Про порядок 
розміщення 
зовнішньої 
реклами у 
місті Ужгород"

Врегулювання 
процедури 
розміщення 
рекламних площин, 
в т.ч. в історичній та 
центральній частині 
міста 

Визначення чіткого механізму надання 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
приведення їх зовнішнього вигляду до 
відповідності вимогам чинного законодавства 
(стандартифікація та уніфікація рекламних 
площин), визначення загальної чисельності 
зовнішньої реклами в розрізі кожного типу 
(білбордів, сітілайтів, брандмауерів та інших 

Перше 
півріччя 

2015 року  

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 

Відділ оренди і 
приватизації 
майна і землі 
департаменту 
міського 
господарства 



видів) проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

3 "Про порядок 
оформлення 
оренди 
нерухомого 
майна" 

Врегулювання 
процедури надання в 
оренду нежитлових 
приміщень 
комунальної 
власності та 
визначення 
методики 
розрахунку орендної 
плати 

Визначення процедури надання в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності, в 
т.ч. на умовах конкурсу; затвердження переліку 
необхідних документів на право укладення 
договорів оренди об'єктів 
нерухомості;визначення методики розрахунку 
орендної плати, в т.ч. закріплення фіксованих 
ставок оренди.  

Перше 
півріччя 

2015 року 

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Відділ оренди і 
приватизації 
майна і землі 
департаменту 
міського 
господарства 

4 "Про порядок 
оформлення 
договірних 
відносин з 
приводу 
розміщення 
кабелів на 
опорах 
зовнішнього 
освітлення" 

Врегулювання 
процедури оплати та 
розміщення на 
опорах зовнішнього 
освітлення кабелів 
суб'єктами 
підприємницької 
діяльності 

Визначення процедури укладення договорів та 
переліку суб'єктів підприємницької діяльності , 
які використовують опори зовнішнього 
освітлення, розміщенні на території міста, для 
надання власних комерційних послуг. 

Перше 
півріччя 

2015 року 

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Відділ оренди і 
приватизації 
майна і землі 
департаменту 
міського 
господарства 

5 "Про порядок 
розміщення 
контейнерів та 
сміттєвих 
майданчиків 
на території 
міста 
Ужгород" 

Врегулювання 
процедури 
розміщення та 
методики оплати 
виконавцем послуг з 
вивезення побутових 
відходів порядку 
встановлення 

Визначення методики розрахунку вартості за 
встановлені сміттєві майданчики виконавцем 
послуг з вивезення побутових відходів на 
території міста Ужгород 

Перше 
півріччя 

2015 року 

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 

Відділ оренди і 
приватизації 
майна і землі 
департаменту 
міського 
господарства 



сміттєвих 
контейнерів на 
території міста 

проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

6 "Про порядок 
надання 
послуг в галузі 
житлово-
експлуатаційн
их послуг" 

Ліквідація житлових 
комунально-
експлуатаційних 
підприємств та 
визначення порядку 
та механізму 
надання послуг ЖКГ 
населенню 
приватними 
структурами на 
ринкових засадах 

Покращення стану експлуатації та 
обслуговування житлового фонду; проведення 
реформування управління житловим фондом 

І квартал 
2015 року  

Розміщення 
повідомлення 
про 
оприлюднення 
регуляторного 
акту на 
офіційному  
сайті міськради 
проекту рішення 
і аналізу 
регуляторного 
впливу 
 

Відділ 
експлуатації 
житлового 
фонду та 
інженерних 
мереж 
департаменту 
міського 
господарства 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


