
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 
 
 
Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку 
проведення відстежень їх результативності на 2022 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 2022 рік згідно з додатком 1 
до цього рішення. 
 2. Затвердити графік проведення відстежень результативності 
регуляторних актів виконавчих органів Мукачівської міської ради на 2022 рік 
згідно з додатком 2 до цього рішення. 
 3. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити дане 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі 
Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Ростислава Федіва. 
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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


                                      Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                               Мукачівської міської ради 
                 №  

 
 

План діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчих органів 
Мукачівської міської ради на 2022 рік 

 
 
№ 
п/п 

Назва проєкту 
регуляторного акта 

Ціль 
прийняття 

Строки 
підготовки 

Розробник 
проєкту 

1 2 3 4 5 
     
 
 
Керуючий справами виконавчого  
комітету Мукачівської міської ради           Олександр ЛЕНДЄЛ 

 
 
 
 

 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 

                                                                    Мукачівської міської ради 
                                                                                                         №  
 
 

Графік проведення відстежень результативності регуляторних актів 
виконавчих органів Мукачівської міської ради на 2022 рік 

 
 

№ 
п/п 

Назва регуляторного 
акта 

Вид, дата та 
номер 

регуляторного 
акта 

Графік 
відстеження 

результативно
сті 

регуляторного 
акта 

 

Розробник 
регуляторного 

акта 

1 2 3 4 5 
1 Про затвердження 

тарифів на перевезення 
пасажирів 

автобусними 
маршрутами 
загального 

користування на 
території Мукачівської 
міської територіальної 

громади 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
12.10.2021 р. № 

414 

Базове – 
лютий 2022 р. 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

2 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» 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
23.11.2021 р. № 

462 

Базове – 
лютий-

березень 2022 
р. 

КНП 
«Мукачівська 

ЦРЛ» 

3 Про затвердження 
тарифу на послуги з 
платного зберігання 

транспортних засобів 
на автостоянці 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
23.11.2021 р. № 

465 

Базове – 
лютий-

березень 2022 
р. 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

4 Про затвердження Рішення Базове – Управління 



2 

 

Правил приймання 
стічних вод до 

централізованої 
системи 

водовідведення м. 
Мукачево 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради від 
____2021 р. № 

____ 

березень - 
квітень 2022 

р. 

міського 
господарства 
Мукачівської 
міської ради 

5 Про режим роботи 
суб’єктів 

господарювання 
Мукачівської міської 

територіальної 
громади  

Проєкт рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради  

Базове – 
березень- 

квітень 2022 
р. 

Відділ 
економіки 

Мукачівської 
міської ради 

6 Про порядок ведення 
дрібнороздрібної 

торгівлі на території 
Мукачівської міської 

територіальної 
громади  

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
07.04.2020 р. № 

136  
(із змінами, 

внесеними згідно 
з рішенням 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради від 
22.12.2020 р. № 

522 ) 

Повторне – 
квітень 2022 

р. 

Відділ 
економіки 

Мукачівської 
міської ради 

7 Про встановлення 
режиму роботи 

закладів торгівлі, 
ресторанного 
господарства, 

побутового 
обслуговування 

населення та сфери 
розваг на території 

Мукачівської міської 
територіальної 

громади  

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
07.04.2020 р. № 

137  
(із змінами, 

внесеними згідно 
з рішенням 

виконавчого 
комітету 

Мукачівської 
міської ради від 
22.12.2020 р. № 

522 ) 

Повторне – 
квітень 2022 

р. 

Відділ 
економіки 

Мукачівської 
міської ради 



3 

 

8 Про затвердження 
тарифу на перевезення 

пасажирів 
автобусними 
маршрутами 
загального 

користування в 
м.Мукачево 

Проєкт рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Базове – 
квітень -

травень 2022 
р. 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

9 Про викладення 
рішення виконавчого 

комітету Мукачівської 
міської ради «Про 

затвердження порядку 
проведення 

анкетування» від 22 
листопада 2016р. №325 

у новій редакції 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
30.10.2017 р. № 

333 

Періодичне – 
липень 2022 р. 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

10 Про затвердження 
вартості надання 

платних медичних 
послуг, що надаються 

КНП «Мукачівська 
ЦРЛ» 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
23.03.2021 р. № 

102 

Повторне – 
серпень-

вересень 2022 
р. 

КНП 
«Мукачівська 

ЦРЛ» 

11 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» 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
20.07.2021 р. № 

265 

Повторне – 
серпень-

вересень 2022 
р. 

КНП 
«Мукачівська 

ЦРЛ» 

12 Про організацію 
дорожнього руху в 

центральній частині 
міста 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 

міської ради від 
22.05.2018 р. № 

147 

Періодичне – 
листопад 2022 

р. 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

 



4 

 

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 Мукачівської міської ради           Олександр ЛЕНДЄЛ 
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