
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

  26.05.2015        Мукачево                        № 140

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.Томішіну 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
 26.05.2015р. № 140

Доповнення до плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
на 2015 рік

№ Назва проекту
регуляторного

акта

Ціль прийняття Строки
підготовк

и

Розробник

1 2 3 4 5
1 Про зменшення 

шкідливого впливу
куріння 
тютюнових 
виробів на здоров'я
населення 
м.Мукачево

З метою забезпечення захисту
здоров'я  населення  міста
Мукачево  від  шкідливого
впливу  тютюнового  диму  на
робочих  місцях,  сприяння
здоровому  способу  життя,
попередження  куріння
тютюнових  виробів  та
зниження  рівня  їх  вживання
серед  населення,  обмеження
доступу до них дітей, охорони
здоров'я  населення від шкоди,
що  завдається  їхньому
здоров'ю  внаслідок  розвитку
захворювань,  інвалідності,  а
також  смертності,
спричинених  курінням
тютюнових виробів  чи  іншим
способом їх  вживання  в  місті
Мукачево

I півріччя 
2015 року

Управління 
міського 
господарства

2 Про встановлення 
розміру ставки 
акцизного податку 
з реалізованих 
суб'єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних 
товарів на 
території 
м.Мукачево

З  метою  врегулювання
питання  сплати  ставки
акцизного  податку  з
реалізованих  суб'єктами
господарювання  роздрібної
торгівлі  підакцизних  товарів
на території м.Мукачево

I півріччя 
2015 року

Відділ 
економічного
розвитку та 
інфраструкту
ри



3 Про встановлення 
розміру ставок 
податку на 
нерухоме майно, 
відмінне відмінне 
від земельної 
ділянки на 
території 
м.Мукачево

З  метою  врегулювання
питання  сплати  місцевого
податку

I півріччя 
2015 року

Відділ 
економічного
розвитку та 
інфраструкту
ри

4 Про встановлення 
розміру ставки 
транспортного 
податку в 
м.Мукачево

З  метою  врегулювання
питання  сплати  місцевого
податку

I півріччя 
2015 року

Управління 
міського 
господарства

5 Про встановлення 
розміру ставки 
туристичного 
збору на території 
міста Мукачево

З  метою  врегулювання
питання  сплати  місцевого
податку

I півріччя 
2015 року

Відділ 
транскордон
ного 
співробітниц
тва та 
зовнішньоек
ономічних 
зв'язків

6 Про встановлення 
ставок земельного 
податку на 2016 рік

З  метою  врегулювання
питання  сплати  місцевого
податку

I півріччя 
2015 року

Управління 
комунальної 
власності

7 Про встановлення 
пільг щодо сплати 
земельного податку
на 2016 рік

З  метою  врегулювання
питання  сплати  місцевого
податку

I півріччя 
2015 року

Управління 
комунальної 
власності

В.о. керуючого справами      В.Алмашій



Додаток 2
до рішення виконкому
 26.05.2015р. № 140

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 зменшення 

шкідливого впливу 
куріння тютюнових 
виробів на здоров'я 
населення м.Мукачево

Рішення  сесії
міської ради

Базове  відстеження  –  після
набрання  ним  чинності,  але
не пізніше 3-ох місяців з дня
набрання чинності;
Повторне  відстеження  –
через рік після набрання ним
чинності;
Періодичне – раз на три роки
після  закінчення  заходів
повторного відстеження.

2 Про  встановлення
розміру  ставки
акцизного  податку  з
реалізованих  суб'єктами
господарювання
роздрібної  торгівлі
підакцизних  товарів  на
території м.Мукачево

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.

3 Про  встановлення
розміру  ставок  податку
на  нерухоме  майно,
відмінне  відмінне  від
земельної  ділянки  на
терииторії м.Мукачево

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.



4 Про  встановлення
розміру  ставки
транспортного податку в
м.Мукачево

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.

5 Про  встановлення
розміру  ставки
туристичного  збору  на
території міста Мукачево

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.

6 Про встановлення ставок
земельного податку на 
2016 рік

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.

7 Про встановлення пільг 
щодо сплати земельного 
податку на 2016 рік

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.

В.о. керуючого справами   В.Алмашій
 


