
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

  26.01.2016                               Мукачево                                        №       8     

 

 

Про  внесення  доповнень  в  рішення  виконкому від 10.12.2015 року № 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 міської ради вирішив: 

 1. Доповнити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2016 рік, 

затверджених рішенням виконавчого комітету від 10.12.2015 року № 306 «Про 

затвердження плану з діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку 

проведення відстежень їх результативності на 2016 рік» (додаток 1). 

 2. Доповнити графік проведення відстежень результативності 

регуляторних актів на 2016 рік, затверджених рішенням виконавчого комітету 

від 10.12.2015 року № 306 «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 

2016 рік» (додаток 2). 

 3. Відділу економіки управління економіки та транскордонного 

співробітництва, 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 на офіційному сайті Мукачівської міської ради 

www.mukachevo-rada.gov.ua. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Р.Федіва. 

 

 

Міський голова                                                                                            А.Балога  



          Додаток 1 

          до рішення виконкому 

           26.01.2016 №     8       

 

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки регуляторних актів  

на 2016 рік 

 

 

№ Назва проекту 

регуляторного акта 

Ціль прийняття Строки 

підготов

ки 

Розробник 

1 2 3 4 5 

1 Про встановлення 

мінімальної суми 

місячного орендного 

платежу1кв.м загальної 

площі нерухомого майна 

фізичних осіб на 

території м.Мукачево 

Затвердження 

розрахунку визначення 

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  

2016року 

Управління 

комунальної 

власності 

2 Про затвердження 

Положення “Про 

сервітутне використання 

земель комунальної 

власності територіальної 

громади м.Мукачево” 

Врегулювати правові 

відносини між міською 

радою та суб'єктами 

підприємницької 

діяльності, фізичними 

та юридичними 

особами, організаціями, 

установами, 

громадянами та 

збільшити дохідну 

частину бюджету 

міської ради за рахунок 

суми плати за 

сервітутне 

землекористування, яка 

надходить до місцевого 

бюджету 

I півріччя  

2016 року 

Управління 

комунальної 

власності 

3 Про затвердження 

Порядку встановлення 

земельних сервітутів для 

розміщення об'єктів 

інженерної, 

Визначення механізму 

укладення сервітутів на 

земельні ділянки, що 

перебувають у власності 

територіальної громади 

I півріччя  

2016 року 

Управління 

комунальної 

власності 



транспортної, 

енергетичної 

інфраструктури та зв'язку 

м.Мукачево, для 

розміщення об'єктів 

інженерної, 

транспортної, 

енергетичної 

інфраструктури та 

зв'язку 

 

 

Заступник міського голови,  

керуючий справами виконкому        

О.Галай 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

26.01.2016  №     8 

 

Доповнення до графіку проведення відстежень результативності 

регуляторних актів на 2016рік 
 

№ Назва регуляторного 

акта 

Затвердження 

(розпоряджен

ня міського 

голови, 

рішення 

виконкому, 

рішення сесії 

міської ради, 

№, дата) 

Графік відстеження 

результативності регуляторного 

акта 

1 2 3 4 

1 Про встановлення 

мінімальної суми 

місячного орендного 

платежу1кв.м загальної 

площі нерухомого майна 

фізичних осіб 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. 

2 Про затвердження 

Положення “Про 

сервітутне використання 

земель комунальної 

власності територіальної 

громади 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 затвердження 

Порядку встановлення 

земельних сервітутів для 

розміщення об'єктів 

інженерної, 

транспортної, 

енергетичної 

інфраструктури та 

зв'язку 

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. 

 
 

Заступник міського голови,  

керуючий справами виконкому        

О.Галай 


