
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 56 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.2019                         Мукачево    №1386 
 
 

 Про внесення доповнень в рішення 50-ої сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 29.11.2018 року № 1229 “Про затвердження плану 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення 
відстежень їх результативності на 2019 рік” 
 
 Розглянувши лист начальника управління комунальної власності та 
архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради (В.Будник) від 
08.04.2019р. № 289/0/232-19, відповідно до статей 7, 9, 10, 12, 13 і 32 Закону 
України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності” та керуючись п.7 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” , враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи 
та надзвичайних ситуацій (протокол №57  від  24.04.2019 р.), Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 1.   Доповнити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2019 
рік, затверджений рішенням 50-ої сесії  Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 29.11.2018 року № 1229 “Про затвердження плану з діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2019 рік” (додаток 1). 
 2. Доповнити графік проведення відстежень результативності 
регуляторних актів на 2019 рік, затверджений рішенням 50-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 29.11.2018 року № 1229 «Про 
затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку 
проведення відстежень їх результативності на 2019 рік» (додаток 2). 
 3.   Відділу економіки виконавчого комітету 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 цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.Балога  
       
 
 

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


 
 
 
 
          Додаток 1 
      до рішення 56 сесії Мукачівської міської ради  
      7-го скликання від 25.04.2019 № 1386 

 
 

Доповнення до плану діяльності з підготовки регуляторних актів  
на 2019 рік 

 
 

№ Назва проекту 
регуляторного акта 

Ціль прийняття Строки 
підготовк

и 

Розробник 

1 2 3 4 5 
1 Про затвердження 

Положення про 
приватизацію об’єктів 
комунальної власності 
територіальної громади 
міста Мукачево 

З метою ефективного 
використання об’єктів 
комунальної власності 
територіальної громади 
м. Мукачево, 
поповнення місцевого 
бюджету  та 
забезпечення 
відкритості процедури 
розгляду питань, 
пов’язаних з 
приватизацією об’єктів 
комунальної власності, 
доступності інформації 
про відчуження 
об’єктів комунальної 
власності. 

I півріччя  
2019 року 

 
 

 
 
 

 

 Управління  
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

 
 
Секретар міської ради       І.Маняк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Додаток 2 
      до рішення 56 сесії Мукачівської міської ради  
      7-го скликання від 25.04.2019 № 1386 
 
 

Доповнення до графіку проведення відстежень результативності 
регуляторних актів на 2019рік 

 
 

№ 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 
приватизацію об’єктів 
комунальної власності 
територіальної 
громади міста 
Мукачево 

Рішення сесії 
Мукачівської 
міської ради 

 
 
 

 
 

Базове відстеження - після набрання 
ним чинності, але не пізніше дня, з 
якого починається проведення 
повторного відстеження. 
Повторне відстеження - через рік після 
набрання ним чинності, але не пізніше 
двох років. 
Періодичне - раз на три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів 
повторного відстеження. 

 
 
Секретар міської ради       І.Маняк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


