
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

IV сесія V скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 11.07.2008 р. № 765         м. Ужгород 
 

Про зміни до раніше  
прийнятих рішень 
 
 
 З метою приведення у відповідність між собою Положення про порядок  
справляння і перерахування до бюджету збору за припаркування 
автотранспорту, затвердженого рішенням  XLIV сесії міської ради  IV 
скликання від 16.09.05 № 635, та Правил паркування транспортних засобів у 
місті Ужгород, затверджених рішенням ІV сесії V скликання  від 25.05.08 № 
713, та наповнення бюджету міста 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Уповноважити відділ промисловості, транспорту та зв’язку Ужгородської 
міської ради проводити реєстрацію абонементних талонів на право 
багаторазового паркування і здійснювати координацію роботи, пов’язану 
із обслуговуванням уповноваженими особами місць платного паркування 
на  території міста.  

 
2. Викласти п.3.4 Положення про порядок справляння і перерахування до 

бюджетного збору за припаркування автотранспорту, затвердженого 
рішенням  XLIV сесії міської ради  IV скликання від 16.09.05 № 635, в 
наступній редакції: "При придбанні абонементних талонів на право 
багаторазового паркування автотранспорту ставка збору встановлюється 
на пільговій основі в таких розмірах:  

 для місячного абонементного талону  - 25 % від вартості талону; 
 для денного абонементного талону – 25 % від вартості талону; 

 
3. Викласти п.4.5 Положення про порядок справляння і перерахування до 

бюджетного збору за припаркування автотранспорту, затвердженого 
рішенням  XLIV сесії міської ради  IV скликання від 16.09.05 № 635, в 
наступній редакції:  



"Облік виготовлених і виданих для реалізації абонементних талонів 
проводиться уповноваженими особами відповідно до вимог 
законодавства." 

4. Викласти п.4.2 Положення про порядок справляння і перерахування до 
бюджетного збору за припаркування автотранспорту, затвердженого 
рішенням  XLIV сесії міської ради  IV скликання від 16.09.05 № 635, в 
наступній редакції: 

"Документи які посвідчують сплату збору за припаркування автотранспорту 
є : 
- касові чеки РРО; 
- квитанції встановленого законодавством взірця; 
- абонементні талони (місячні, квартальні та інші); 
- пластикові чіп-картки, старт-картки; 
- інші форми оплати. 
5.  Викласти п.4.9 Положення про порядок справляння і перерахування до 

бюджетного збору за припаркування автотранспорту, затвердженого 
рішенням  XLIV сесії міської ради  IV скликання від 16.09.05 № 635, в 
наступній редакції: 

"Кошти збору за припаркування перераховуються уповноваженою особою 
до бюджету міста до 20 числа місяця, наступного за звітним." 
6. Об’єднати п.5.1 та п.5.2 Положення про порядок справляння і 

перерахування до бюджетного збору за припаркування автотранспорту, 
затвердженого рішенням  XLIV сесії міської ради  IV скликання від 
16.09.05 № 635, і викласти в  наступній редакції: 

"Перелік категорій суб’єкті, які звільняються від сплати збору за 
припаркування, встановлюються Правилами паркування транспортних 
засобів на території міста." 
Відповідно  п.5.3 вищезазначеного Положення вважати п.5.2.  
7. Викласти п.2.3 Правил паркування транспортних засобів у місті 

Ужгороді, затверджених рішенням IVсесії міської ради V скликання від 
23.05.08 № 713 в наступній редакції: 

"Спеціально обладнанні місця – це місця для паркування транспортних 
засобів, обладнані дорожніми знаками, мають розмітку місць стоянки 
транспорту, тверде покриття (асфальтне, бетонне, та інше), можуть бути 
обладнанні спеціальними технічними пристроями (огорожею, в'їзними та 
виїзними бар'єрами, шлагбаумами, приладами обліку часу паркування, 
приміщення для охоронців тощо), які можна використати для запобіганню 
викраденню транспортних засобів." 
 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Химинця В.В. 
 

 
 
Міський голова                                                                                 С.М. Ратушняк  


