
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2015                                          Мукачево                                                 №306 

Про затвердження плану діяльності
з підготовки регуляторних актів та 
графіку проведення відстежень їх
результативності на 2016 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 2016 рік (додаток 1).

2. Затвердити  графік  проведення  відстежень  результативності
регуляторних  актів  управлінь,  відділів  та  структурних  підрозділів
міськвиконкому на 2016 рік (додаток 2).

3. Відділу  економіки  управління  економіки  та  транскордонного
співробітництва,  головному  спеціалісту  інформаційно-комп’ютерного
забезпечення  апарату  виконкому  та  міської  ради  Л.  Томишину оприлюднити
план  діяльності  з  підготовки  регуляторних  актів  та  графік  проведення
відстежень  результативності  регуляторних  актів  управлінь,  відділів  та
структурних підрозділів міськвиконкому на 2016 рік в місцевих засобах масової
інформації (ММКП «Редакція газети «Мукачівська Ратуша») та на офіційному
сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-city.org.ua.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови Р.Федіва.

Міський голова                                                                                            А.Балога

                                                                                             Додаток 1



до рішення виконкому
                     №             

План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2016 рік

№
Назва проекту регуляторного

акта

Ціль прийняття Строки
підгото-

вки

Розробник

1

Про встановлення розмірів 
ставок єдиного податку для 
фізичних осіб

Розширення  переліку  видів
діяльності  і  встановлення
розмірів  ставок  єдиного
податку для фізичних осіб

І
півріччя

Відділ економіки
управління

економіки та
транскордонного
співробітництва

2

Про встановлення розміру 
акцизного податку з реалізованих
суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

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

I
півріччя

Відділ економіки
управління

економіки та
транскордонного
співробітництва

3

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

З метою врегулювання питання
сплати місцевого податку

I
півріччя

Відділ економіки
управління

економіки та
транскордонного
співробітництва

4

Про встановлення розміру ставки
транспортного податку в 
м.Мукачево

З метою врегулювання питання
сплати місцевого податку I

півріччя

Управління
міського

господарства

5

Про встановлення розміру ставки
туристичного збору на території 
міста Мукачева

З метою врегулювання питання
сплати місцевого податку

I
півріччя

Відділ
транскордонного
співробітництва

управління
економіки та

транскордонного
співробітництва

6

Про встановлення пільг щодо 
сплати земельного податку на 
2017 рік

З метою врегулювання питання
сплати місцевого податку I

півріччя

Управління
комунальної

власності

7

Про встановлення ставок 
земельного податку на 2017 рік

З метою врегулювання питання
сплати місцевого податку I

півріччя

Управління
комунальної

власності

8

Про затвердження Положення 
“Про оренду майна комунальної 
власності територіальної громади
м.Мукачево” (нова редакція)

З  метою  врегулювання
орендних відносин I

півріччя

Управління
комунальної

власності



9

Про встановлення на 2017 рік 
мінімальної суми місячного 
орендного платежу 1кв.м. 
загальної площі нерухомого 
майна фізичних осіб на території 
м.Мукачево

Затвердження  розрахунку
визначення  на  2017  рік
мінімальної  суми  місячного
орендного  платежу  1кв.м.
загальної  площі  нерухомого
майна  фізичних  осіб  на
території м.Мукачево

II
півріччя

Управління
комунальної

власності

Заступник міського голови,
керуючий справами                                                                                                О. Галай



Додаток 2
до рішення виконкому
                №                  

Графік проведення відстежень результативності регуляторних актів на 2016 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  затвердження  “Положення  про
порядок  будівництва  та  встановлення
гаражів  для  легкових  автомобілів  на
території міста Мукачево”

Рішення 22–ої сесії Мукачівської
міської ради 6-го скликання від

26.01.2012року № 442
Періодичне – січень 2016 р.

2

Про  затвердження  Положення  “Про
оренду  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.Мукачево”
(нова редакція)

Рішення сесії міської ради Базове — січень 2016 р.

3

Про  заснування  щорічної  міської
літературної премії імені Юрія Мейгеша
-  українського письменника,  почесного
громадянина м.Мукачева

Рішення 13–ої сесії Мукачівської
міської ради 6-го скликання від

31.08.2011року № 270
Періодичне – лютий 2016 р.

4

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
Мукачівської міської ради від

28.10.2014 року № 204
Повторне - лютий 2016 р.



5
Про встановлення  батьківської  плати  в
початкових спеціалізованих мистецьких
закладах міста Мукачева

Рішення виконавчого
комітетуМукачівської міської ради від

30.08.2011 року № 207
Періодичне - лютий 2016 р.

6

Про  затвердження  Положення  “Про
порядок  сервітутного  використання
земель  комунальної  власності
територіальної громади м.Мукачево”

Рішення 72-ої сесії Мукачівської
міської ради 6-го скликання від

26.02.2015 року № 1355
Повторне - березень 2016 р

7
Про  затвердження  Регламенту
Мукачівської  міської  ради  7-го
скликання

Рішення сесії міської ради Базове — березень 2016 р.

8

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

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

24.06.2014 року № 118
Повторне - квітень 2016 р.

9

Про  порядок  компенсації  витрат  за
пільгове  перевезення  пасажирів
перевізникам  міських  автомобільних
маршрутів

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

27.03.2012 року № 79
Періодичне – квітень 2016 р.

10
Про  затвердження  тарифів  надання
платних послуг по зубопротезуванню та
стоматології Мукачівською ЦРЛ

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

30.03.2015 року № 81
Повторне – квітень 2016 р.

11
Про  затвердження  вартості  надання
платних  медичних  послуг,  що
надаються по Мукачівською ЦРЛ

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

30.03.2015 року № 82
Повторне – квітень 2016 р.

12

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

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

24.06.2014 року № 108
Повторне - квітень-травень 2016 р.

13

Про  порядок  отримання  паспортів
відкритих  майданчиків  біля
стаціонарних  закладів  ресторанного
господарства  на  території  міста
Мукачево

Рішення 75–ої сесії Мукачівської
міської ради 6-го скликання від

30.04.2015 року № 1409
Повторне - травень 2016 р.



14
Про  затвердження  Правил  проведення
земляних  робіт  на  території  міста
Мукачево

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

23.12.2014 року № 252
Повторне - травень 2016р.

15
Про  затвердження  Правил  утримання
собак та котів в місті Мукачево

Рішення 75–ої сесії Мукачівської
міської ради 6-го скликання від

30.04.2015 року № 1413
Повторне - травень - 2016 р.

16
Про  встановлення  розміру  ставок
єдиного податку для фізичних осіб

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень-червень  2016 р.

17

Про  встановлення  розміру  ставки
акцизного  податку  з  реалізованих
суб'єктами  господарювання  роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень-червень 2016 р.

18

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

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень-червень 2016 р.

19
Про  встановлення  розміру  ставки
транспортного податку в м.Мукачево

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень-червень 2016 р.

20
Про  встановлення  розміру  ставки
туристичного  збору  на  території  міста
Мукачева

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень-червень 2016 р.

21
Про встановлення пільг щодо сплати 
земельного податку на 2017 рік

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень - червень 2016 р.

22
Про встановлення ставок земельного 
податку на 2017 рік Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - травень - червень 2016 р.

23
Про затвердження переліку товарів,  які
дозволено  реалізовувати  в  малих
архітектурних формах

Рішення12–ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 28.07.2011року

№ 263
Періодичне – червень 2016 р.

24

Про  затвердження  “Положення  про
порядок  залучення  коштів  інвесторів
(замовників,  забудовників)  на  розвиток
інженерно-транспортної
інфраструктури м.Мукачево”

Рішення19–ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 08.12.2011року

№ 403
Періодичне – червень 2016 р.



25

Про  затвердження  Положення  про
порядок  розміщення
телекомунікаційних  мереж,  мереж
зв'язку  та  іншого  слабкострумового
обладнання  в  житлових  будинках  та
інших  об'єктах  комунальної  власності
територіальної  громади  в  місті
Мукачево

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

26.05.2015 року № 144
Повторне - червень 2016 р.

26
Про  зменшення  шкідливого  впливу
куріння тютюнових виробів на здоров'я
населення м.Мукачево

Рішення 79–ої сесії Мукачівської
міської ради 6-го скликання від

25.06.2015року № 1469
Повторне - липень 2016 р.

27

Про  внесення  змін  до  рішення
виконавчого  комітету  Мукачівської
міської ради від 30.03.2015р. № 82 “Про
затвердження вартості надання платних
медичних  послуг,  що  надаються  по
Мукачівською ЦРЛ”

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

28.07.2015 року № 221
Повторне - серпень 2016 р.

28

Про  внесення  змін  до  рішення
виконавчого  комітету  Мукачівської
міської ради від 30.03.2015р. № 81 “Про
затвердження тарифів  надання платних
послуг  по  зубопротезуванню  та
стоматології Мукачівською ЦРЛ”

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

28.07.2015 року № 222
Повторне - серпень 2016 р.

29
Про  затвердження  Правил  розміщення
зовнішньої реклами у м.Мукачево

Рішення 81-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 30.07.2015 року

№ 1508
Повторне - серпень 2016 р.

30

Про  встановлення  денної  грошової
норми  за  харчування  вихованців  у
дошкільних  навчальних  закладах  та
дошкільних  підрозділах  навчально-
виховних  комплексів  “Гармонія”  та
“Первоцвіт”

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

26.08.2015 року № 235
Повторне — вересень 2016 р.



31
Про  встановлення  розміру  ставки
транспортного податку в м.Мукачево

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015 року

№ 1470
Повторне – вересень 2016 р.

32

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

Рішення 67-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 27.11.2014 року

№ 1250
Повторне – вересень 2016 р.

33
Про  встановлення  розміру  ставки
туристичного  збору  на  території  міста
Мукачева

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015 року

№ 1474
Повторне – вересень 2016 р.

34
Про  встановлення  ставок  земельного
податку на 2016 рік

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015 року

№ 1478
Повторне – вересень 2016 р.

35

Про  встановлення  пільг  щодо  сплати
земельного податку на 2016 рік

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015 року

№ 1477
Повторне – вересень 2016 р.

36

Про  встановлення  розміру  ставки
акцизного  податку  з  реалізованих
суб'єктами  господарювання  роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015 року

№ 1471
Повторне – вересень 2016 р.

37
Про  встановлення  розміру  ставок
єдиного податку для фізичних осіб

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015р. №

1472
Повторне – вересень 2016 р.

38

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

Рішення 79-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 25.06.2015 року

№ 1473
Повторне – вересень 2016 р.

39

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

Рішення сесії Мукачівської міської ради Базове - листопад-грудень 2016



40

Про  внесення  змін  до  рішення
Мукачівської міської ради № 263 від 28
липня  2011р.  “Про  затвердження
переліку  товарів,  які  дозволено
реалізовувати  в  малих  архітектурних
формах”

Рішення 20-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 23.12.2011 року

№ 428
Періодичне – жовтень 2016 р.

41

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

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

22.09.2015 року № 270
Повторне – жовтень 2016 р.

42

Про  внесення  змін  до  додатків  №1 та
№2 рішення  сесії  Мукачівської  міської
ради  від  30.06.2011р.  №  222  “Про
положення  надання  цільової
одноразової  адресної  грошової
допомоги  громадянам  міста  Мукачево,
квартири  яких  відключені  від
центрального  теплопостачання,  для
встановлення автономного опалення

Рішення 14-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 19.09.2011 року

№ 293
Періодичне - листопад 2016 р.

43

Про  затвердження  порядку  здійснення
контролю  за  використанням  та
охороною  земель  комунальної
власності,  додержанням  земельного  та
екологічного законодавства на території
Мукачівської міської ради

Рішення сесії міської ради Базове - листопад 2016 р.

44

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

Рішення сесії міської ради Базове - листопад - грудень 2016 р.

45

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

Рішення 87-ої сесії Мукачівської міської
ради 6-го скликання від 22.10.2015 року

№ 1576
Повторне – грудень 2016 р.



46

Про внесення змін до Положення “Про
плату  за  навчання  в  початкових
спеціалізованих  навчальних  закладах
м.Мукачево”

Рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від

24.07.2012 року № 188
Періодичне – грудень 2016 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


