
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

25.11.2014                                  Мукачево                                       № 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 вирішив:

1. Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів управлінь,
відділів та структурних підрозділів міськвиконкому на 2015 рік (додаток 1).

2. Затвердити  графік  проведення  відстежень  результативності
регуляторних  актів  управлінь,  відділів  та  структурних  підрозділів
міськвиконкому на 2015 рік (додаток 2).

3. Відділу економіки та відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення
виконавчого комітету та міської ради оприлюднити план діяльності з підготовки
регуляторних  актів  та  графік  проведення  відстежень  результативності
регуляторних  актів  управлінь,  відділів  та  структурних  підрозділів
міськвиконкому  на  2015  рік  в  місцевих  засобах  масової  інформації  (ММКП
«Редакція  газети  «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.Нусера.

Міський голова                                                                                         З.Ленд’єл



Додаток 1
до рішення виконкому
24.11.14__  № _226_ _

План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2015 рік

№
Назва проекту регуляторного

акта
Ціль прийняття

Строки
підгото-

вки
Розробник

1

Про встановлення розмірів 
ставок фіксованого, єдиного 
податку для фізичних осіб та 
вартості торгових патентів 

Розширення  переліку  видів
діяльності і встановлення ставок
єдиних податків

І
півріччя

Відділ
економічного
розвитку та

інфраструктур
и

2

Положення про порядок 
розміщення та функціонування 
тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності в м. Мукачево

Врегулювання діяльності у сфері
розміщення  та  функціонування
тимчасових  споруд  для
провадження  підприємницької
діяльності в м.Мукачево

I
півріччя

Відділ
архітектури та
містобудуванн

я

3

Про встановлення мінімальної 
суми місячного орендного 
платежу 1 кв. м загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб 
на території м. Мукачево та 
отримання до бюджету 
відповідних надходжень

Затвердження  розрахунку
визначення  на  2015  р.
мінімальної  суми  місячного
орендного  платежу  1кв.м
загальної  площі  нерухомого
майна фізичних осіб на території
м.  Мукачево  та  отримання  до
бюджету відповідних надходжень

I
півріччя

Управління
комунальної

власності

4

Про встановлення вартості 
тарифів на ритуальні послуги та 
предмети ритуальної належності

З  метою  врегулювання  питання
забезпечення  надання
ритуальних  послуг  та
виготовлення  предметів
ритуальної належності

На
протязі

року

Управління
міського

господарства

Заступник міського голови,
керуючий справами                                                                                               О. Галай



Додаток 2
до рішення виконкому
25.11.14 №226

Графік проведення відстежень результативності регуляторних актів на 2015 рік

№ 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  порядок  надання  допомоги  на
поховання  деяких  категорій  осіб
виконавцю  волевиявлення  померлого
або  осіб,  яка  зобов’язалася  поховати
померлого.

Рішення 42 –ої сесії міської ради 6-го
скликання від 31.05.2013р. № 844

Періодичне – січень 2015 р.

2

Про  затвердження  Положення  про
порядок  зняття  з  балансу  житлово-
комунального  господарства  житлових
будинків,  у  яких  приватизоване  або
викуплено  житло  та  передачу  їх  у
власність  громадянам,  юридичним
особам

Рішення 40-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 28.03.2013 року № 803

Повторне – лютий 2015 р.

3

Про  порядок  проведення  конкурсу  із
залучення  підприємства  (організації)
незалежно  від  форми  власності  для
організації  забезпечення  і  підготовки
матеріалів  для  проведення  засідань
конкурсного  комітету  з  проведення
конкурсів  на  перевезення  пасажирів
автобусами  на  міських  маршрутах
загального користування

Рішення виконавчого комітету від
28.10.2014р. № 204

Базове – лютий 2015 р.



4

Про  встановлення  мінімальної  суми
місячного  орендного  платежу  1  кв.м
загальної  площі  нерухомого  майна
фізичних осіб на території м.Мукачево

Рішення 61-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 26.06.2014р. № 1152

Періодичне – лютий – березень 2015

5
Про  затвердження  Правил  розміщення
зовнішньої реклами у м. Мукачево

Рішення 8-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 31.03.2011 року № 155 Періодичне – березень 2015 р.

6
Про  затвердження  Правил  визначення
норм  надання  послуг  з  вивезення
побутових відходів в місті Мукачево

Рішення виконавчого комітету Базове – березень – квітень 2015 р.

7
Про  затвердження  Правил  проведення
земляних  робіт  на  території  міста
Мукачево

Рішення виконавчого комітету Базове - квітень – травень 2015 р.

8

Про  затвердження  Положення  про
податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної  ділянки,  на  території
Мукачівської міської ради

Рішення 52-сесії міської ради 6-го
скликання від 26.12.2013 року  № 1018 Повторне – травень 2015 р.

9

Про  затвердження  Положення  «Про
порядок  надання  в  оренду  та
встановлення  розмірів  орендної  плати
земельних ділянок в межах м.Мукачево
(нова редакція)

Рішення 61-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 26.06.2014 року № 1153

Повторне – липень 2015 р.

10

Про затвердження Правил благоустрою,
забезпечення  чистоти,  порядку
утримання  і  прибирання  вуличних,
дворових  територій,  парків,  скверів
міста Мукачево

Рішення 46-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 30.08.2013 року № 919

Повторне – липень 2015р.

11
Про  тарифи  на  перевезення  пасажирів
міськими автобусними маршрутами

Рішення виконавчого комітету від
02.06.2014 року № 99

Повторне - липень 2015 р.

12 Про  затвердження  Положення  «Про
порядок  передачі  у  власність  шляхом
викупу  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення
для  здійснення  підприємницької

Рішення 11-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 30.06.2011 року № 244

Періодичне – серпень 2015 р.



діяльності  на  території  Мукачівської
міської ради»

13

Про  затвердження  Положення  «Про
порядок  сервітутного  використання
земель  комунальної  власності
територіальної громади м. Мукачево»

Рішення 11-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 30.06.2011р. № 245

Періодичне – серпень 2015

14

Про  затвердження  Положення  «Про
оренду  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Мукачево
(нова редакція + зміни)

Рішення 11 –ої сесії міської ради 6-го
скликання від 30.06.2011 року № 246

Періодичне – серпень 2015

15

Про  затвердження  Положення  «Про
конкурентний  відбір  суб’єктів
підприємницької діяльності: з оціночної
діяльності  та  розробки  цільової
документації  з  відчуження  майна
комунальної  власності  та  набуття
майнових прав»

Рішення 11-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 30.06.2011 року № 247

Періодичне – серпень 2015 р.

16

Про  положення  «Про  порядок  надання
цільової одноразової адресної допомоги
громадянам  міста  Мукачево,  квартири
яких  відключені  від  центрального
теплопостачання,  для  встановлення
автономного опалення»

Рішення 11-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 30.06.2011 року № 222

Періодичне – серпень 2015 р.

17

Про  встановлення  режиму  роботи
закладів  торгівлі,  ресторанного
господарства,  побутового
обслуговування  населення  та  сфери
розваг у м. Мукачево

Рішення 63-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 29.08.2014 року № 1205

Повторне – вересень 2015 р.

18
Про  встановлення  вартості  тарифів  на
ритуальні  послуги  та  предмети
ритуальної належності

Рішення виконавчого комітету від
27.09.2011 року № 249

Періодичне – вересень 2015 р.

19 Про  встановлення  розмірів  ставок
єдиного  податку  для  фізичних  осіб  та
розміри  збору  за  провадження  деяких

Рішення 60-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 29.05.2014 року № 1127

Повторне – жовтень 2015 р.



видів підприємницької діяльності

20
Про рух транспортних засобів у 
центральній частині міста

Рішення 10-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 26.05.2011 року № 219

Періодичне – листопад 2015 р.

21

Про  затвердження  Порядку  видалення
зелених  насаджень  на  території
м.Мукачево  та  Положення  про  комісію
по  видаленню  зелених  насаджень  в
м.Мукачево

Рішення виконкому від 24.06.2014 року
№ 108

Повторне – листопад 2015 р.

22

Про  затвердження  вимог  та
рекомендацій  до  дизайну  адресного
господарства  (покажчиків  геонімів,
номерів будівель) міста Мукачево

Рішення виконкому від 24.06.2014 року
№ 118

Повторне – листопад 2015 р.

23

Про внесення змін в рішення 52 сесії 6-
го скликання Мукачівської  міської  ради
від  26  грудня  2013  року  № 1018 «Про
затвердження  Положення  про нерухоме
майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
на території Мукачівської міської ради»

Рішення 60-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 29.05.2014 року № 1128 Повторне – грудень 2015 р.

24

Про  внесення  змін  в  Положення  «Про
порядок  сервітутного  використання
земель  комунальної  власності
територіальної громади м.Мукачево»

Рішення 19-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 08.12.2011 року № 408

Періодичне – грудень 2015 р.

25
Про внесення змін в Положення «Про 
оренду майна комунальної власності 
територіальної громади м.Мукачево»

Рішення 19-ої сесії міської ради 6-го
скликання від 08.12.2011 року № 411 Періодичне – грудень 2015 р.

Базове відстеження результативності  регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності  цим регуляторним
актом  або  набрання  чинності  більшістю його  положень.  Якщо для  визначення  значень  показників  результативності
регуляторного  акта  використовуються  виключно  статистичні  дані,  базове  відстеження  результативності  може  бути
здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не
пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта. 



Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або
набрання  чинності  більшістю  його  положень,  але  не  пізніше  двох  років  з  дня  набрання  чинності  цим  актом  або
більшістю  його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено
більш ранній строк. 

Періодичні відстеження результативності  регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки  починаючи з дня
закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного
акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. 

Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження
його результативності  не здійснюються,  а  повторне відстеження результативності  здійснюється за  три місяці  до дня
закінчення визначеного строку 

Заступник міського голови,
керуючий справами                                                                                                                                                           О. Галай


