
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019                                  Мукачево                                  №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” 
 
 
  Розглянувши лист начальника Управління міського господарства 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради (В.Гасинець) від 01.10.2019 р. 
№ 883/21/01-12, від 29.10.2019 р. № 999/21/01-12, начальника юридичного 
відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради (В.Гарапко) від 
10.10.2019 р. начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради (К.Кришінець-Андялошій) від 22.10.2018 р. 
№ 01-05/597, управління комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради (В.Буднік) від 28.10.2019 р. № 76/13, від 
30.10.2019 р. № 1005/0/232-19, 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 №68  від 30.10.2019 р.), Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА: 
 
  1.   Доповнити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2019 
рік, затверджений рішенням 50 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 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. 
   

http://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  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                 Додаток 1 
                 до рішення  66 сесії Мукачівської міської 

                 ради 7-го скликання від 31.10.2019 №1573  
 

Доповнення до плану діяльності з підготовки регуляторних актів  
на 2019 рік 

 
№ Назва проекту 

регуляторного акта 
Ціль прийняття Строки 

підготовки 
Розробник 

1 2 3 4 5 
1 Про затвердження Правил 

проведення земляних 
робіт на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

З метою 
впорядкування 
проведення земляних 
робіт на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 
відповідно до вимог 
Закону України “Про 
благоустрій населених 
пунктів”, “Типового 
порядку видачі 
дозволів на порушення 
об’єктів благоустрою 
або відмови в їх видачі, 
переоформлення, 
видачі дублікатів, 
анулювання дозволів”, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р.  
№ 870 

II півріччя  
2019 року 

 Управління  
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

2 Про внесення змін до 
рішення 10 сесії 
Мукачівської міської ради 
7-го скликання “Про 
затвердження положення 
“Про 
багатофункціональну 
електронну пластикову 
картку “Картка мукачівця” 
від 31.03.2016 № 142 

З метою підвищення 
соціального захисту 
малозабезпечених 
верств населення 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади, 
впорядкування 
механізмів надання 
пільг, їх обліку та 

II півріччя  
2019 року 

Юридичний 
відділ 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради 



адресності, розвитку 
безготівкових форм 
розрахунків 

3 Про затвердження 
Положення про порядок 
зарахування дітей до 
дошкільних навчальних 
закладів та навчально-
виховних комплексів 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
освіти, молоді 

та спорту  
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

4 Про встановлення режиму 
роботи закладів торгівлі, 
ресторанного 
господарства, побутового 
обслуговування населення 
та сфери розваг на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Відділ 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради 

5 Про заборону продажу 
пива (крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, 
вин столових на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Відділ 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради 

6 Про затвердження 
Положення про 
дрібнороздрібну торгівлю 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 
та з метою приведення 
у відповідність до 
вимог нормативно-
правових актів 

II півріччя  
2019 року 

Відділ 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради 



7 Про затвердження 
Положення про порядок 
зняття з балансу житлово-
комунального 
господарства житлових 
будинків, у яких 
приватизоване або 
викуплене житло та 
передачу їх у власність 
громадянам, юридичним 
особам 

З метою забезпечення 
ефективного 
використання майна 
комунальної 
власності,встановлення 
єдиного порядку 
передачі 
малоквартирних 
будинків, у яких 
приватизоване або 
викуплене житло, та 
економічно невигідно 
створювати 
ОСББ, у власність 
громадянам 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

8 Про затвердження Правил 
утримання собак та котів 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

З метою затвердження 
єдиних Правил 
утримання собак та 
котів на території 
Мукачівської 
об'єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

9 Про затвердження Правил 
розміщення зовнішньої 
реклами на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

З метою врегулювання 
встановлення порядку 
та умов надання, 
внесення змін, 
погодження та 
скасування дозволів на 
розміщення зовнішньої 
реклами 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

10 Про затвердження Правил 
благоустрою території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

З метою встановлення 
нормативно 
врегульованих прав та 
обов’язків учасників 
правовідносин у сфері 
благоустрою території 
Мукачівської ОТГ,  а 
також забезпечення 
діяльності підприємств 
різних форм власності 
та проживання 
мешканців в умовах, 
які відповідають 
належним санітарно–
гігієнічним нормам і 
правилам, підвищення 
свідомості мешканців 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  



Мукачівської ОТГ  та 
суб’єктів 
господарювання щодо 
утримання території 
Мукачівської ОТГ в 
належному 
санітарному стані 

11 Про затвердження Правил 
користування міським 
пасажирським 
транспортом (автобусами) 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

З метою врегулювання 
відносин у сфері 
використання 
громадського 
пасажирського 
транспорту та 
встановлення порядку 
проїзду пасажирів та 
перевезення багажу 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

12 Про затвердження 
Положення про порядок 
передачі виконавчим 
комітетом Мукачівської 
міської ради квартир 
(будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках, 
що належать до 
комунальної власності 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади у власність 
громадян 

З метою врегулювання 
правовідносин , що 
регулюють порядок 
передачі виконавчим 
комітетом  
Мукачівської міської 
ради квартир 
(будинків), жилих 
приміщень в 
гуртожитках, що 
належать до 
комунальної власності 
територіальної 
громади, у власність 
громадян 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
міського 

господарства 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

13 Про затвердження 
Положення про 
організацію та проведення 
громадських слухань з 
питань містобудівної 
діяльності на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

З метою забезпечення 
належних умов 
реалізації 
Мукачівською міською 
об’єднаною 
територіальною 
громадою право 
проводити громадські 
слухання 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

14 Про затвердження 
“Положення про порядок 
будівництва та 
встановлення гаражів для 
легкових автомобілів на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 

З метою забезпечення 
регулювання 
земельних відносин, 
визначення порядку та 
встановлення 
механізму надання 
земельних ділянок для 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 



територіальної громади” будівництва та 
встановлення гаражів 

міської ради  

15 Про затвердження 
Положення про порядок 
залучення коштів 
замовників на розвиток 
інженерно-транспортної 
та соціальної 
інфраструктури населених 
пунктів Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

З метою залучення 
коштів замовників на 
розвиток інженерно-
транспортної та 
соціальної 
інфраструктури 
населених пунктів 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

16 Про порядок отримання 
паспортів відкритих 
майданчиків біля 
стаціонарних закладів 
ресторанного 
господарства на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади  

З метою створення 
сучасного правового 
простору для 
розміщення відкритих 
майданчиків, який буде 
відповідати потребам 
суб’єктів 
господарювання, 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 
та формування 
цілісного естетичного 
середовища міста 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

17 Про затвердження 
Положення “Про порядок 
передачі у власність 
шляхом викупу земельних 
ділянок 
несільськогосподарського 
призначення для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади” 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  



18 Про затвердження 
Положення “Про оренду 
майна комунальної 
власності Мукачівської 
міської об’єднаної  
територіальної громади” 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

19 Про затвердження 
Положення “Про 
конкурентний відбір 
суб'єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної 
діяльності та розробки 
цільової документації з 
відчуження майна 
комунальної власності та 
набуття майнових прав” 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

20 Про порядок організації та 
проведення конкурсу з 
визначення суб'єктів 
підприємницької 
діяльності по наданню 
права комерційного 
використання стоянок 
таксі на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

21 Про порядок продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення та прав на 
них шляхом аукціону на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

22 Про затвердження 
Положення “Про порядок 
отримання в користування 
земельних ділянок 
Мукачівської міської 
територіальної об’єднаної 
громади під забудову на 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 



умовах договору 
суперфіцію” 
 

міської ради  

23 Про затвердження 
Положення “Про порядок 
сервітутного 
використання земель 
комунальної власності 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади” 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

24 Про затвердження 
порядку надання у 
користування на умовах 
оренди водних об'єктів, 
розташованих на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

25 Про затвердження 
порядку здійснення 
контролю за 
використанням та 
охороною земель 
комунальної власності, 
додержанням земельного 
та екологічного 
законодавства на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

26 Про затвердження 
Порядку встановлення 
земельних сервітутів для 
розміщення об’єктів 
інженерної, транспортної, 
енергетичної 
інфраструктури та зв’язку, 
прилеглих територій 
діючих автозаправних 
станцій (що 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  



використовуються для 
розміщення під’їздів, зон, 
благоустрою та 
озеленення) 
 

27 Про затвердження 
Порядку визначення та 
відшкодуванню 
Мукачівській міській раді 
збитків, заподіяних 
внаслідок невикористання 
земельних ділянок, 
самовільного зайняття 
земельних ділянок та 
використання земельних 
ділянок з порушенням 
законодавства про плату 
за землю 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

28 Про затвердження 
Порядку оформлення 
договорів оренди землі на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

29 Про затвердження 
Порядку вжиття заходів 
щодо очищення території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади від незаконно 
розміщених об’єктів 
 

У зв’язку з 
організацією 
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної громади 

II півріччя  
2019 року 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

 
 
Секретар міської ради                   І.Маняк 

 
 
 

       
 
 
 
 
 



 
                 Додаток 2 

                 до рішення  66  сесії Мукачівської міської 
                 ради 7-го скликання  від  31.10.2019 

№1573  
 

Доповнення до графіку проведення відстежень результативності 
регуляторних актів на 2019рік 

 
№ Назва регуляторного 

акта 
 
 
 
 

Затвердженн
я 

(розпорядже
ння міського 

голови, 
рішення 

виконкому, 
рішення сесії 
міської ради, 

№, дата) 

Графік відстеження 
результативності регуляторного 

акта 

1 2 3 4 
1 Про затвердження Правил 

проведення земляних 
робіт на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

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. 

2 Про внесення змін до 
рішення 10 сесії 
Мукачівської міської ради 
7-го скликання “Про 
затвердження положення 
“Про 
багатофункціональну 
електронну пластикову 
картку “Картка мукачівця” 
від 31.03.2016 № 142 

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. 

3 Про затвердження 
Положення про порядок 
зарахування дітей до 
дошкільних навчальних 
закладів та навчально-
виховних комплексів 

Рішення сесії 
Мукачівської 
міської ради 

Базове відстеження - до набрання 
ним чинності. 
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. 



4 Про встановлення режиму 
роботи закладів торгівлі, 
ресторанного 
господарства, побутового 
обслуговування населення 
та сфери розваг на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

5 Про заборону продажу 
пива (крім 
безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, 
вин столових на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

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. 

6 Про затвердження 
Положення про 
дрібнороздрібну торгівлю 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

7 Про затвердження 
Положення про порядок 
зняття з балансу житлово-
комунального 
господарства житлових 
будинків, у яких 
приватизоване або 
викуплене житло та 
передачу їх у власність 
громадянам, юридичним 
особам 

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. 

8 Про затвердження Правил 
утримання собак та котів 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

9 Про затвердження Правил 
зовнішньої реклами на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

10 Про затвердження Правил 
благоустрою Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади  

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. 

11 Про затвердження Правил 
користування міським 
пасажирським 
транспортом (автобусами) 
на території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади  

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. 

12 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 

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. 

13 Про затвердження Рішення сесії Базове відстеження - після набрання 



Положення про 
організацію та проведення 
громадських слухань з 
питань містобудівної 
діяльності на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

Мукачівської 
міської ради 

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. 

14 Про затвердження 
“Положення про порядок 
будівництва та 
встановлення гаражів для 
легкових автомобілів на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади” 

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. 

15 Про затвердження 
Положення про порядок 
залучення коштів 
замовників на розвиток 
інженерно-транспортної 
та соціальної 
інфраструктури населених 
пунктів Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

16 Про порядок отримання 
паспортів відкритих 
майданчиків біля 
стаціонарних закладів 
ресторанного 
господарства на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади  

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. 

17 Про затвердження 
Положення “Про порядок 
передачі у власність 
шляхом викупу земельних 
ділянок 
несільськогосподарського 
призначення для 
здійснення 

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, 



підприємницької 
діяльності на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади” 

починаючи з дня закінчення заходів 
повторного відстеження. 

18 Про затвердження 
Положення “Про оренду 
майна комунальної 
власності Мукачівської 
міської об’єднаної  
територіальної громади” 

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. 

19 Про затвердження 
Положення “Про 
конкурентний відбір 
суб’єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної 
діяльності та розробки 
цільової документації з 
відчуження майна 
комунальної власності та 
набуття майнових прав” 

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. 

20 Про порядок організації та 
проведення конкурсу з 
визначення суб’єктів 
підприємницької 
діяльності по наданню 
права комерційного 
використання стоянок 
таксі на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

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. 

21 Про порядок продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення та прав на 
них шляхом аукціону на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

22 Про затвердження Рішення сесії Базове відстеження - після набрання 



Положення “Про порядок 
отримання в користування 
земельних ділянок 
Мукачівської міської 
територіальної об’єднаної 
громади під забудову на 
умовах договору 
суперфіцію” 

Мукачівської 
міської ради 

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. 

23 Про затвердження 
Положення “Про порядок 
сервітутного 
використання земель 
комунальної власності 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади” 

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. 

24 Про затвердження 
порядку надання у 
користування на умовах 
оренди водних об’єктів, 
розташованих на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

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. 

25 Про затвердження 
порядку здійснення 
контролю за 
використанням та 
охороною земель 
комунальної власності, 
додержанням земельного 
та екологічного 
законодавства на території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади 

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. 

26 Про затвердження 
Порядку визначення та 
відшкодуванню 
Мукачівській міській раді 
збитків, заподіяних 
внаслідок невикористання 

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 



земельних ділянок, 
самовільного зайняття 
земельних ділянок та 
використання земельних 
ділянок з порушенням 
законодавства про плату 
за землю 

пізніше двох років. 
Періодичне - раз на три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів 
повторного відстеження. 

27 Про затвердження 
Порядку визначення та 
відшкодуванню 
Мукачівській міській раді 
збитків, заподіяних 
внаслідок невикористання 
земельних ділянок, 
самовільного зайняття 
земельних ділянок та 
використання земельних 
ділянок з порушенням 
законодавства про плату 
за землю 
 

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. 

28 Про затвердження 
Порядку оформлення 
договорів оренди землі на 
території Мукачівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 

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. 

29 Про затвердження 
Порядку вжиття заходів 
щодо очищення території 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади від незаконно 
розміщених об’єктів 
 

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 

 
 
 


