
 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
17.11.2020                                          Мукачево                                                 № 455 

 
 Про затвердження плану діяльності 
 з підготовки регуляторних актів та  
 графіку проведення відстежень їх 
 результативності на 2021 рік 
 
 Відповідно до статей 7, 9, 10, 12, 13 і 32 Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та керуючись 
ст.52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 
 1. Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчих 
органів Мукачівської міської ради на 2021 рік (додаток 1). 
 2. Затвердити графік проведення відстежень результативності 
регуляторних актів виконавчих органів Мукачівської міської ради на 2021 рік 
(додаток 2). 
 3. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити дане 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р.Федіва. 
 
 
Міський голова                                                                                 А.БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/


Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради 
17.11.2020  № 455 

 
План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2021 рік 

 
№ 
п/п 

Назва проєкту 
регуляторного акта 

Ціль 
прийняття 

Строки 
підготовки 

Розробник 
проєкту 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Керуючий справами виконавчого комітету    О.ЛЕНДЄЛ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
Додаток 2 
 
до рішення виконавчого комітету 



 
Мукачівської міської ради 
                   
 
17.11.2020 № 455 
 

Графік проведення відстежень результативності регуляторних 
актів на 2021 рік 

 
№ 
п/п 

Назва регуляторного акта Вид, дата та номер 
регуляторного акта 

Графік від  
результа  

регулятор   
 

  
  

1 2 3 4  
1 Про затвердження Положення 

про порядок оплати та надання 
пільг по оплаті за навчання в 
початкових мистецьких 
школах Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади  

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
18.02.2020 р. № 70 

Базо    
січень  

  
  
 

2 Про затвердження Порядку 
видалення зелених насаджень 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади та 
Положення про комісію з 
обстеження зелених 
насаджень, що підлягають 
видаленню та пересаджуванню 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
21.01.2020 р. № 11 

Повто    
лютий 2   

  
 

  
 

3 Про затвердження Порядку 
розміщення вивісок на 
території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади  

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
21.01.2020 р. № 18 

Повто    
лютий 2   

  
 

  
 

4 Про затвердження вимог та 
рекомендацій до дизайну 
адресного господарства 
(покажчиків геонімів, номерів 
будівель) на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
07.04.2020 р. № 143 

Повто    
травень   

  
 

  
 

5 Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу із 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 

Повто    
червень   

  
 



залучення підприємства 
(організації) для здійснення 
функцій робочого органу для 
організації проведення 
конкурсів на автобусних 
маршрутах загального 
користування в межах 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

19.05.2020 р. № 198   
 

6 Про затвердження Правил 
користування міським 
пасажирським транспортом на 
території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
02.06.2020 р. № 214 

Повто    
липень   

  
 

  
 

7 Про встановлення вартості 
тарифів на послуги реєстрації, 
транспортування, утримання та 
вилову домашніх  та 
бездоглядних тварин в  
м. Мукачево та районах 
Закарпатської області 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
29.05.2017 р. № 140 

Період   
листопад   

  
 

  
 

 
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  
 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету        
 О.ЛЕНДЄЛ 


