
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21.09.2021                      Мукачево                                                № 385

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 17.11.2020 року № 455 «Про затвердження плану 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення 
відстежень їх результативності на 2021 рік»

Розглянувши листи начальника управління міського господарства 
Мукачівської міської ради (А.Блінов) від 16.09.2021 р. № 868/21/01-06, від 
07.09.2021 р. № 838/21/01-06, від 07.09.2021 р. № 840/21/01-06, в.о. директора 
КНП «Мукачівська ЦРЛ» (М.Гавришко) від 15.09.2021 р. № 2596/01-11, 
відповідно до статей 7, 9, 10, 12, 13 і 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись пп.1 п. 
«б» ст.27, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до додатку 1 до Плану діяльності з підготовки 
регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 
2021 рік, затверджених рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 17.11.2020 р. № 455 «Про затвердження плану з діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік» згідно додатку до цього рішення.

2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 17.11.2020 року № 455 «Про затвердження плану з діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік» залишити без змін.

3. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити дане 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на порталі Мукачівської 
міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua.

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


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Р.Федіва.

Міський голова      А.БАЛОГА



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради
21.09.2021  № 385

Зміни до плану 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
4 Про затвердження 

тарифів на 
перевезення 
пасажирів 
автобусними 
маршрутами 
загального 
користування на 
території 
Мукачівської міської 
територіальної 
громади

З метою встановлення 
на території 
Мукачівської міської 
територіальної громади 
тарифів на перевезення 
одного пасажира 
визначеному колу 
суб'єктів 
підприємницької 
діяльності та створення 
умов для захисту 
пасажирів від 
необґрунтованого 
збільшення тарифів на 
надання транспортних 
послуг та 
автоперевізників від 
провадження збиткової 
господарської 
діяльності.

II півріччя 
2021 року

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 

міської ради

5 Про затвердження 
Порядку 
встановлення та 
використання вузлів 
обліку споживання 
води з засобами 
дистанційної 
передачі результатів 
вимірювання

З метою підвищення 
ефективності та 
надійності 
функціонування 
системи питного 
водопостачання, 
забезпечення 
удосконалення системи 
комерційного, у тому 
числі розподільного, 
обліку послуг з 
централізованого 

II півріччя 
2021 року

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 

міської ради



водопостачання, 
підвищення рівня 
достовірності 
вимірювання об'єму 
спожитої води та 
забезпечення 
відповідною обліковою 
інформацією 
споживачів, відповідно 
до Законів України 
«Про питну воду, питне 
водопостачання та 
водовідведення», «Про 
житлово-комунальні 
послуги», «Про 
комерційний облік 
теплової енергії та 
водопостачання»

6 Про затвердження 
Правил приймання 
стічних вод до 
централізованої 
системи 
водовідведення 
м. Мукачево

З метою підвищення 
ефективності та 
надійності 
функціонування 
системи 
водовідведення міста 
Мукачева, відповідно 
до вимог Законів 
України «Про питну 
воду, питне 
водопостачання та 
водовідведення», «Про 
охорону 
навколишнього 
природного 
середовища», «Про 
забезпечення 
санітарного та 
епідеміологічного 
благополуччя 
населення», «Про 
благоустрій населених 
пунктів»

II півріччя 
2021 року

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 

міської ради

7 Про затвердження З метою забезпечення II півріччя Управління 



тарифу на послуги з 
платного зберігання 
транспортних 
засобів на 
автостоянці

мешканців 
Мукачівської міської 
територіальної громади 
належним рівнем 
послуг щодо зберігання 
транспортних засобів 

2021 року міського 
господарства 
Мукачівської 

міської ради

8 Про внесення змін 
до рішення 
виконавчого 
комітету 
Мукачівської міської 
ради від 23.03.2021 
року 
№ 102 «Про 
затвердження 
вартості надання 
платних медичних 
послуг, що 
надаються КНП 
«Мукачівська ЦРЛ»

З метою залучення 
додаткових коштів до 
закладу охорони 
здоров'я, розширення 
ряду соціально-
важливих медичних 
послуг

II півріччя 
2021 року

КНП 
«Мукачівська 

ЦРЛ»

Керуючий справами виконавчого комітету О. ЛЕНДЄЛ




