
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1786 
 
 

Про звіт Мукачівського міського голови про здійснення державної 
регуляторної політики Мукачівською міською радою та виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради за 2019 рік 
 
 З метою підвищення обізнаності територіальної громади м.Мукачева в 
питаннях регуляторної політики органів місцевого самоврядування, ст. 14, ст. 
38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи 
та надзвичайних ситуацій (протокол №73  від 19.02.2020 р.),керуючись п.9 ч.1 
ст.26, ч.1 ст.59 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Мукачівська міська рада вирішила: 
 
 1. Звіт Мукачівського міського голови про здійснення державної 
регуляторної політики Мукачівською міською радою та виконавчим комітетом 
Мукачівської міської ради за 2019 рік взяти до уваги (додається). 
 2. 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. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р.Федіва, постійну депутатську комісію з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних 
ситуацій та постійні депутатські комісії у відповідності до покладених на них 
повноважень. 

 
 

Міський голова                                       А.БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 



        Додаток 
        до рішення  74  сесії Мукачівської 
        міської ради 7-го скликання 
                  20.02.2020 № 1786 
 
 

Звіт Мукачівського міського голови  
про здійснення державної регуляторної політики Мукачівською міською радою та 

виконавчим комітетом Мукачівської міської ради за 2019 рік 
 
 Реалізація державної регуляторної політики Мукачівською міською радою та 
виконавчим комітетом Мукачівської міської ради впродовж 2019 року була спрямована на 
виконання завдань, визначених нормами Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких - прийняття виважених 
рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на 
забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади. 
 Регуляторними органами у місті Мукачеві є Мукачівська міська рада, виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради та Мукачівський міський голова. 

Розробниками проєктів регуляторних актів є виконавчі органи 
Мукачівської міської ради, Мукачівський міський голова, установа, організація, особа чи 
група осіб, які уповноважені розробляти або організовувати, спрямовувати та координувати 
діяльність з розроблення проєктів регуляторних актів; 
 Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної 
політики є постійна комісія Мукачівської міської ради з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій.  
 Відповідальними структурними підрозділами є юридичний відділ Мукачівської 
міської ради та відділ економіки Мукачівської міської ради. 
 В установленому порядку та у визначений термін відповідно до ст.7 Закону України 
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” були 
розроблені та затверджені плани діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки 
відстежень їх результативності на 2019 рік: рішення 50 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 29.11.2018 р. № 1229 “Про затвердження плану діяльності з підготовки 
регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”, 
рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 11.12.2018 р. № 358 “Про 
затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення 
відстежень їх результативності на 2019 рік”. 
 Плани діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки відстежень їх 
результативності на 2019 рік були оприлюднені в міськрайонній газеті “Мукачево” та на 
офіційному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua в розділі “Прозоре 
місто. Регуляторна діяльність”. 
 У разі потреби вносились зміни до планів діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіків відстежень їх результативності у порядку, передбаченому чинним 
законодавством.  
 Впродовж 2019 року було прийнято 9 рішень про внесення доповнень до планів 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2019 рік, з них Мукачівської міської ради - 3: виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради - 6: 

1). Рішення 54 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 28.02.2019 р. № 1336 
“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”; 

2). Рішення 56 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 25.04.2019 р. № 1386 
“Про внесення доповнень в рішення 50-ої сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
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29.11.2018 року № 1229 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 

3).Рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 р. № 1573 
“Про внесення доповнень в рішення 50 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”; 

4). Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 26.03.2019 року № 80 
“Про внесення доповнень в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 358 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 

5). Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 25.06.2019 року № 173 
“Про внесення доповнень в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 358 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 

6). Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 13.08.2019 року № 212 
“Про внесення доповнень в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 358 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 

7). Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 04.11.2019 року № 305 
“Про внесення доповнень в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 358 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 

8). Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 26.11.2019 року № 336 
“Про внесення доповнень в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 358 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 

9). Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 21.01.2020 року № 7 
“Про внесення доповнень в рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 358 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 
та графіку проведення відстежень їх результативності на 2019 рік”; 
 Дана інформація розміщена на офіційному сайті Мукачівської міської ради  
www.mukachevo-rada.gov.ua в розділі “Прозоре місто. Регуляторна діяльність”. 
 Усі проєкти регуляторних актів розроблялись та виносились на розгляд сесії 
Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради на виконання 
та дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 
року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта”. 
 В цілому, впродовж 2019 року, в результаті здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами Мукачівської міської ради зберігаються позитивні тенденції 
з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, 
адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки. 
 З метою одержання зауважень і пропозицій кожен проєкт регуляторного акта, аналіз 
регуляторного впливу регуляторного акта виносились на обговорення громадськості шляхом 
оприлюднення у засобах масової інформації, на офіційному сайті Мукачіської міської ради 
www. mukachevo-rada.gov.ua. 
 Після обговорення розробником розглядались доцільність отриманих зауважень та 
пропозицій (в разі надходження таких) на внесення змін та доповнень до проєктів рішень. 
 Не раніше як через один місяць та не більше, ніж три місяці з дня оприлюднення, 
проєкти регуляторних актів вносились на розгляд Мукачівської міської ради або виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради. 
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 З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Мукачівською міської 
ради та її виконавчих органів створено реєстр  регуляторних актів, що діють у сфері 
господарської діяльності на території міста Мукачево, який розміщено на офіційному сайті 
міської ради www. mukachevo-rada.gov.ua.в розділі “Прозоре місто. Регуляторна діяльність”. 

Реєстр регуляторних актів, плани діяльності з підготовки регуляторних актів та 
графіки проведення відстежень їх результативності Мукачівської міської ради та 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради також розміщені на єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua. 

Відстеження результативності регуляторних актів є одним із найважливіших 
інструментів державної регуляторної політики. Стосовно кожного регуляторного акта 
послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. 
Ці заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим 
актом цілей, задекларованих при його прийнятті. 
 Звіти про відстеження регуляторних актів розміщено на офіційному сайті міської ради 
www. mukachevo-rada.gov.ua.в розділі “Прозоре місто. Регуляторна діяльність”. 
 За звітний період, в цілому, покращилась підготовка проє 
ктів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу. 
 Відмічаються позитивні тенденції у виконанні вимог із проведення відстежень 
результативності дії прийнятих регуляторних актів. 
 Здійснені розробниками повторні відстеження результативності свідчать про те, що 
прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має 
позитивні результати. 
 Впродовж 2019 року прийнято 10 регуляторних актів, з них Мукачівською міською 
радою  - 4, виконавчим комітетом Мукачівської міської ради – 6. 
 

Прийняття регуляторних актів 
 

№ 
п/п 

Розробник 
регуляторного акту 

Назва та реквізити прийнятих 
регуляторних актів 

Реквізити 
реєстрації в 

органах 
юстиції 

Дата 
набрання 
чинності 

1 Управління міського 
господарства 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 12.02.2019 року № 31 “Про 
затвердження правил приймання стічних 
вод до системи централізованого 
водовідведення м.Мукачево” 

- з 12.02.2019 р. 

2 Управління міського 
господарства 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 12.03.2019 року № 66 “Про 
затвердження порядку встановлення та 
використання вузлів обліку споживання 
води з засобами дистанційної передачі 
результатів вимірювання” 

- з 12.03.2019 р. 

3 Відділ економіки 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

Рішення 55 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 28.03.2019 року № 1358 
“Про заборону продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових на 
території м.Мукачева” 

- з 28.03.2019 р. 
 
 
 

 

4 Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 28.05.2019 року № 146 
“Про затвердження вартості надання 
платних медичних послуг, що надаються 
КНП “Мукачівською ЦРЛ” 

- з 28.05.2019 р. 

5 Управління Рішення 58 сесії Мукачівської міської ради - з 27.06.2019 р. 
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комунальної власності 
та архітектури 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

7-го скликання від 27.06.2019 року № 1427 
“Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на території 
м.Мукачева на 2020 рік” 

6 Відділ економіки 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

Рішення 58 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 27.06.2019 року № 1428 
“Про встановлення розмірів ставок єдиного 
податку для фізичних осіб на території 
міста Мукачева на 2020 рік” 

- з 27.06.2019 р. 

7 Відділ економіки 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

Рішення 58 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 27.06.2019 року № 1429 
“Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території міста 
Мукачева на 2020 рік” 

- з 27.06.2019 р. 

8 Відділ культури 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 

Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 13.08.2019 року № 206 
“Про внесення змін до Положення про 
порядок оплати та надання пільг по оплаті 
за навчання в початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладах (школах 
естетичного виховання) міста Мукачева, 
затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 
17.09.2018 року № 259 ” 

- з 13.08.2019 р. 

9 Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 24.09.2019 року № 267 
“Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 28.05.2019 року № 146 “Про 
затвердження вартості надання платних 
медичних послуг, що надаються КНП 
“Мукачівською ЦРЛ” 

- з 24.09.2019 р. 

10 Управління міського 
господарства 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 
ради 
 

Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 17.12.2019 року № 415 
“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування в межах Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади” 

- з 17.12.2019 р. 

 
За звітний період не було перегляду регуляторних актів. 
Впродовж 2019 року проведено 18 відстежень результативності регуляторних актів, з них: 
базових - 4 , повторних - 8 , періодичних – 6. 
 

№ Розробник 
регуляторного 

акта 

Назва та реквізити регуляторних 
актів, щодо яких проведені заходи з 

відстеження результативності 

Висновок за результатом 
проведення заходів з відстеження 

результативності 
1 Управління 

міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 12.02.2019 
року № 30 “Про затвердження звіту про 
періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта 
рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 

Проведено періодичне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 
 



 07.11.2014р. № 217 “Про затвердження 
Правил визначення норм надання послуг 
з вивезення побутових відходів в місті 
Мукачево” 

2 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 
 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 28.10.2014 
року № 204 “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” 

Проведено періодичне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

3 Відділ охорони 
здоров’я 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 26.09.2017 
року № 284 “Про затвердження тарифів 
надання платних послуг по 
зубопротезуванню та стоматології 
Мукачівською центральною районною 
лікарнею” 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

4 Відділ охорони 
здоров’я 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 26.09.2017 
року № 285 “Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 
31.01.2017р. № 10 “Про затвердження 
вартості надання платних медичних 
послуг, що надаються Мукачівською 
ЦРЛ” 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 
 
 

 
 

5 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення 27 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 01.06.2017 року 
№ 697 “Про затвердження Правил 
користування міським пасажирським 
транспортом (автобусами) у місті 
Мукачеві” 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

6 Відділ культури 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 17.09.2018 
року № 259 “Про затвердження 
Положення про порядок оплати та 
надання пільг по оплаті за навчання в 
початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах (школах 
естетичного виховання) міста Мукачева” 

Проведено базове відстеження 

7 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення 75 сесії Мукачівської міської 
ради 6-го скликання від 30.04.2015 року 
№ 1413 “Про затвердження Правил 
утримання собак та котів в місті 
Мукачево” 

Проведено періодичне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

8 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 12.02.2019 
року № 31 “Про затвердження правил 
приймання стічних вод до системи 

Проведено базове відстеження 



комітету 
Мукачівської 
міської ради 

централізованого водовідведення м. 
Мукачево” 

9 Відділ охорони 
здоров’я 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 26.09.2017 
року № 284 “Про затвердження тарифів 
надання платних медичних послуг по 
зубопротезуванню та стоматології 
Мукачівською центральною районною 
лікарнею” 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 
 
 
 

10 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 24.06.2014 
року № 118 “Про затвердження вимог та  
рекомендацій до дизайну адресного 
господарства (покажчиків геонімів, 
номерів будівель)  міста Мукачево” 

Проведено періодичне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

11 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 24.06.2014 
року № 108 “Про затвердження Порядку 
видалення зелених насаджень на 
території м. Мукачево та Положення про 
комісію по видаленню зелених 
насаджень в м. Мукачево” 

Проведено періодичне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

12 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 12.03.2019 
року № 66 “Про затвердження порядку 
встановлення та використання вузлів 
обліку споживання води з засобами 
дистанційної передачі результатів 
вимірювання” 

Проведено базове відстеження 

13 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення 39 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 26.04.2018 року 
№ 1009 “Про затвердження Положення 
про порядок передачі виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради 
квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках, що належать до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Мукачева, у власність 
громадян” 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

14 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 30.10.2017 
року № 333 “Про викладення рішення 
виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради “Про затвердження порядку 
проведення анкетування” від 22 
листопада 2016 року № 325 у новій 
редакції” 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

15 Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 

Рішення 10 сесії Мукачівської міської 
ради 6-го скликання від 26.05.2011 р. № 
219 «Про рух транспортних засобів у 
центральній пішохідній частині міста» 

Проведено періодичне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

16 Управління 
міського 
господарства 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 22.05.2018 
р.№ 147 «Про організацію дорожнього 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 



виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

руху в центральній частині міста» залишити без змін. 

17 Управління 
міського 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 02.05.2018 
року № 123 «Про тарифи на перевезення 
пасажирів автобусними маршрутами» 

Проведено повторне відстеження. 
Даний регуляторний акт вважається 
ефективним та пропонується 
залишити без змін. 

18 Відділ охорони 
здоров’я 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської діяльності від 
28.05.2019 р. № 146 «Про 
затвердження вартості надання 
платних медичних послуг, що 
надаються КНП «Мукачівською 
ЦРЛ» 

Проведено базове відстеження 

 
 Однак, є потреба у поліпшенні якості і змістовності цих документів. В процесі 
планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, не в повному обсязі 
виконується принцип передбачуваності регуляторної діяльності. 
 На даний час для відстеження результативності регуляторних актів розробниками 
використовуються виключно статистичні дані.  

Також зберігається низький рівень активності суб’єктів господарювання, їх об’єднань 
та населення в процесі обговорення проєктів регуляторних актів. 

У цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності в місті Мукачеві визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних 
процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів 
регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів 
господарювання. 
 Тобто, можна констатувати, що регуляторні акти виконавчими органами Мукачівської 
міської ради розробляються, приймаються та відстежується їх результативність відповідно 
до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».  
 Протягом звітного періоду проєкти регуляторних актів з відповідним аналізом 
регуляторного впливу надавалися до Державної регуляторної служби України для підготовки 
у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення 
проектів регуляторних актів, відповідно до принципів державної регуляторної політики на 
виконання вимог ч.2 ст.34 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”. 
 Також до Державної регуляторної служби України надавалися нормативно-правові 
акти для визначення ознак регуляторного акта згідно положень ст.1 Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 
 Станом на 01.01.2020 року реєстр діючих регуляторних актів у сфері господарської 
діяльності складається з 64 діючих рішень Мукачівської міської ради та виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради. 
 Переважна більшість регуляторних актів спрямована на правове регулювання 
господарських відносин щодо затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, вартості надання платних 
медичних послуг, встановлення місцевих податків та зборів, заборони продажу пива (крім 
безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та інше. 



 З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у 
відповідності до ст.7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, у визначений законодавством термін рішенням 68-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 28.11.2019 року № 1634 “Про затвердження 
плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2020 рік” та рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 26.11.2019 року № 326 “Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних 
актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 2020 рік” затверджено плани 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки проведення відстежень їх 
результативності на 2019 рік. 

З метою усунення перешкод, що стримують розвиток підприємницької діяльності на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, дотримання 
ефективності, доцільності, адекватності, передбачуваності, збалансованості та прозорості 
здійснення державної регуляторної політики відповідно до Закону України  «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням 72 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 23.01.2020 р. № 1759 "Про здійснення 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" затверджено Положення 
про здійснення Мукачівською міською радою, її виконавчими органами та Мукачівським 
міським головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  
 За підсумками проведеної роботи щодо здійснення державної регуляторної політики 
підвищено рівень ефективності регулювання господарської діяльності через налагодження 
механізму застосування процедури прийняття регуляторних актів. 
 Розраховую, що у 2020 році прийняті плани регуляторної діяльності Мукачівської 
міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради будуть своєчасно та в 
повному обсязі виконані, а прийняті рішення забезпечать досягнення поставлених завдань. 
 
 
Міський голова                                                                                     А. БАЛОГА 

 
 

 


