
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2015          Мукачево                                                № 229

Про  внесення  доповнень  в  рішення  виконкому від 25.11.2014 року № 226
«Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та
графіку проведення відстежень їх результативності на 2015 рік»

Відповідно  до  статей  7,9,  10,  12,  13  і  32  Закону  України  «Про засади
державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»  та
керуючись  п.  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Доповнити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2015 рік
рішення виконавчого комітету від 25.11.2014 року № 226 «Про затвердження
плану  з  діяльності  з  підготовки  регуляторних  актів  та  графіку  проведення
відстежень їх результативності на 2015 рік» (додаток 1).

2.  Доповнити  графік  проведення  відстежень  результативності
регуляторних актів на 2015 рік рішення виконавчого комітету від 25.11.2014
року № 226  «Про затвердження  плану  діяльності  з  підготовки  регуляторних
актів  та  графіку  проведення  відстежень  їх  результативності  на  2015  рік»
(додаток 2).

3.  Відділу  економічного  розвитку  та  інфраструктури,  головному
спеціалісту інформаційно – комп'ютерного забезпечення виконкому та апарату
міської  ради  Л.Томишину  оприлюднити  дане  рішення  в  місцевих  засобах
масової  інформації  (ММКП  «Редакція  «Мукачівська  Ратуша»)  та  в  мережі
Інтернет (http  ://  www  .  mukachevo  -city.org.ua).

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого
заступника міського голови Е.Нусер.

Міський голова                                                                                           З.Ленд’єл

 



Додаток 1
до рішення виконкому
__________2015р. №_______

Доповнення до плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
на 2015 рік

№ Назва проекту
регуляторного акта

Ціль прийняття Строки
підготовки

Розробник

1 2 3 4 5
1 Про затвердження 

порядку надання у 
користування на умовах
оренди водних об'єктів, 
розташованих на 
території Мукачівської 
міської ради

З метою формування 
водно - екологічного 
правопорядку і 
забезпечення 
екологічної безпеки 
населення, 
раціонального та 
ефективного 
використання водних 
об'єктів і охорони від 
забруднення, 
засмічення, а також 
впорядкування питань, 
пов'язаних з наданням 
їх користування на 
умовах оренди

II півріччя 
2015 року

Управління 
комунальної 
власності

2 Про затвердження 
Порядку проведення 
конкурсу з перевезення 
пасажирів на 
автобусному маршруті 
загального 
користування в 
м.Мукачево

З метою проведення 
конкурсів та розвитку 
конкуренції, обмеження
монополізму на ринку 
пасажирських 
транспортних послуг

II півріччя 
2015 року

Управління 
міського 
господарства

В.о. керуючого справами      В.Алмашій



Додаток 2
до рішення виконкому
___________2015р. №_______

Доповнення до графіку проведення відстежень результативності
регуляторних актів 

на 2015рік

№ Назва регуляторного
акта

Затвердження
(розпорядження
міського голови,

рішення
виконкому,

рішення сесії
міської ради, №,

дата)

Графік відстеження
результативності

регуляторного акта

1 2 3 4
1 Про затвердження 

порядку надання у 
користування на умовах 
оренди водних об'єктів, 
розташованих на 
території Мукачівської 
міської ради

Рішення сесії
міської ради

Базове  відстеження  –  до
набрання ним чинності;
Повторне відстеження – через
рік  після  набрання  ним
чинності;
Періодичне – раз на три роки
після  закінчення  заходів
повторного відстеження.

2 Про затвердження 
Порядку проведення 
конкурсу з перевезення 
пасажирів на 
автобусному маршруті 
загального користування
в м.Мукачево

Рішення
виконавчого

комітету

Базове  відстеження  –  до
набрання ним чинності;
Повторне відстеження – через
рік  після  набрання  ним
чинності;
Періодичне – раз на три роки
після  закінчення  заходів
повторного відстеження.

В.о. керуючого справами   В.Алмашій
 


