
Зведений план  

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 
(за інформацією райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних  територіальних громад) 

 

№ 

з/п 

Вид (наказ, 

розпорядження 

тощо) 

Назва проекту Цілі прийняття Підрозділ, 

відповідальний 

за розробку 

Строк 

підготовки 

Спосіб 

оприлюд-

нення 

1 2 3 4 5 6 7 

ОТГ 

Перечинська міська рада 

1 Рішення міської 

ради  

“Про Положення про порядок 

розміщення зовнішньої реклами в 

Перечинській ОТГ” 

Упорядкування 

розміщення зовнішньої 

реклами в Перечинській 

ОТГ 

виконавчий 

апарат міської 

ради 

І квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради  

2. Рішення міської 

ради 

“Про затвердження Правил 

благоустрою Перечинської ОТГ” 

Якісне покращення сані- 

тарного стану і комп-

лексного благоустрою 

Перечинської ОТГ 

виконавчий 

апарат міської 

ради 

І квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

3. Рішення міської 

ради 

“Про місцеві податки і збори на 

2020 рік” 

Забезпечення виконання 

статей Податкового ко-

дексу України, шляхом 

встановлення місцевих 

податків і зборів, а також 

затвердження їх ставок, 

які будуть діяти на 

території Перечинської 

ОТГ у 2020 році   

виконавчий 

апарат міської 

ради 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

4. Рішення міської 

ради 

“Про затвердження порядку 

демонтажу незаконно встановле-

них споруд на території 

Перечинської ОТГ” 

Покращення благоуст- 

рою та збереження 

архітектурного та 

історичного вигляду 

міста; ефективне 

використання ресурсів 

територіальної громади; 

збереження охоронних 

зон, інженерних мереж 

виконавчий 

апарат міської 

ради 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 



міста; встановлення 

єдиного порядку демон-

тажу тимчасових споруд 

на території Перечин-

ської ОТГ 

5. Рішення міської 

ради 

“Про встановлення обмеження 

продажу алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв в певний 

час доби на території Перечинсь-

кої ОТГ” 

Забезпечення правопо- 

рядку в нічний час на 

території Перечинської 

ОТГ 

 

виконавчий 

апарат міської 

ради 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

Міськвиконкоми 

м. Ужгород 

1. Рішення міської 

ради 

Про Методику  розрахунку 

орендної плати за майно 

територіальної громади міста 

Ужгород, яке передається в 

оренду та пропозиції її розподілу 

Метою є створення 

єдиного організаційно-

економічного механізму 

розрахунку та справлян-

ня плати за оренду майна 

комунальної власності 

Департамент 

міського 

господарства 

І квартал 2019 

року 

сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 

2. Рішення міської 

ради 

Порядок надання земельних 

ділянок, що перебувають у 

розпорядженні Ужгородської 

міської ради в оренду юридичним 

та фізичним особам 

Запровадження спроще-

ного для мешканців 

порядку оформлення до-

говорів оренди землі 

Департамент 

міського 

господарства 

2019 рік сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 

3. Рішення міської 

ради 

Про затвердження положення про 

порядок прийняття регуляторних 

актів Ужгородської міської ради, 

її виконавчого комітету, міського 

голови 

Дане рішення визначати-

ме організаційно-правові 

відносини,що виника-

ють при розробці 

проектів регуляторних 

актів, їх прийнятті та 

відстеженні результатив-

ності прийнятих 

регуляторних актів 

Ужгородською міською 

радою 

Управління 

правового 

забезпечення 

І квартал  

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 

4. Рішення міської 

ради 

Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

Відповідно до закону 

України “Про внесення 

Управління 

економіки та 

І квартал  

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 



слабоалкогольних напоїв, вин 

столових на території м.Ужгород 

змін до деяких  

законодавчих актів 

України щодо надання 

органам місцевого само-

врядування повноважень 

встановлювати обмежен-

ня продажу пива (крім 

безалкогольного), алко-

гольних, слабоалкоголь-

них напоїв, вин 

столових” 

стратегічного 

планування 

“Ужгород” 

5. Рішення міської 

ради 

Про внесення змін до рішення ХІ 

сесії VІ скликання 30.12.2011  

№ 395 “Про Методику розрахунку 

мінімальної вартості місячної 

оренди 1 кв.м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб 

на території м.Ужгорода” 

У зв’язку із переглядом 

показника опосередкова-

ної вартості спорудже-

ного житла  

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики 

2019 рік сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 

6. Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення мораторію З метою вирішення 

проблеми формування 

рекламної інфраструк- 

тури в історичному 

середовищі міста та 

підвищення його турис-

тичної привабливості 

Департамент 

міського  

господарства 

І квартал  

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 

7. Рішення міської 

ради 

Про зміни та доповнення до 

Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на 

розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури 

міста 

Впорядкування 

механізму розрахунку та 

сплати пайових внесків у 

розвиток соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури міста 

Управління 

правового 

забезпечення 
 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 

8. Рішення 

виконавчого 

комітету 

Порядок присвоєння, зміни та 

підтвердження поштових (юри-

дичних) адрес об’єктам нерухо- 

мого майна в місті Ужгороді  

У зв’язку із зміною 

законодавства України 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

2019 рік сайт міської 

ради та газета 

“Ужгород” 



м. Мукачево 

1. Рішення міської 

ради 

Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку для фізичних 

осіб на території міста Мукачева 

на 2020 рік 

З метою встановлення 

розмірів ставок єдиного 

податку для фізичних 

осіб 

Відділ економіки 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 

2. Рішення міської 

ради 

Про встановлення розмірів ставок 

та пільг із  сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території 

міста Мукачева на 2020 рік 

З метою врегулювання 

питання сплати місцево-

го податку 

Відділ економіки 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 

3. Рішення міської 

ради 

Про встановлення розміру ставки 

транспортного податку на 

території міста Мукачева на 2020 

рік  

З метою врегулювання 

питання сплати місцево-

го податку 

Відділ економіки 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 

4. Рішення міської 

ради 

Про встановлення розміру ставки  

туристичного збору на території 

міста Мукачева на 2020 рік 

З метою врегулювання 

питання сплати місцево-

го податку 

Відділ економіки 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 

5. Рішення міської 

ради 

Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 

території міста Мукачева на 2020 

рік 

З метою врегулювання 

питання сплати місцево-

го податку 

Управління 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 

6. Рішення міської 

ради 

Про встановлення на 2020 рік 

мінімальної суми місячного 

орендного платежу 1 кв.м 

загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб на території м. 

Мукачево 

З метою затвердження 

розрахунку визначення 

на 2020 рік мінімальної 

суми місячного орендно-

го платежу 1 кв.м 

загальної площі нерухо- 

мого майна фізичних 

осіб на території м. 

Управління 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

ІІ півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 



Мукачево 

7. Рішення міської 

ради 

Про затвердження Положення про 

порядок зарахування дітей до 1-го 

класу закладів загальної середньої 

освіти м.Мукачева в новій 

редакції 

З метою приведення 

нормативно-правового 

акта у відповідність до 

наказу Міністерства 

освіти і науки України 

“Про затвердження 

Порядку зарахування, 

відрахування та переве-

дення учнів до 

державних та комуналь- 

них закладів освіти для 

здобуття повної загаль-

ної середньої освіти” 

 

Управління 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Мукачівської 

міської ради 

І півріччя 

2019 року 

сайт міської 

ради 

м. Хуст 

1. Рішення МВК 

міської ради 

Про визначення нових автобусних 

маршрутів в м.Хуст 

Впорядкування переве-

зення пасажирів автомо-

більним транспортом 

Управління 

економіки 

2019 рік сайт міської 

ради 

2. Рішення сесії 

міської ради 

Про справляння податку на 

нерухоме майно в м. Хуст 

відмінне від земельної ділянки на 

2020 рік 

Приведення у відповід-

ність до чинного законо-

давства справляння 

податку 

Управління 

економіки 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

3. Рішення сесії 

міської ради 

Про встановлення ставки 

земельного податку в м. Хуст на 

2020 рік 

Приведення у відповід-

ність до чинного законо-

давства справляння 

податку 

Управління 

економіки 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

4. Рішення сесії 

міської ради 

Про справляння єдиного податку в 

місті Хуст на 2020 рік 

Приведення у відповід-

ність до чинного законо-

давства справляння 

податку 

Управління 

економіки 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

5. Рішення сесії 

міської ради 

Про справляння туристичного 

збору в місті Хуст на 2020 рік 

Приведення у відповід-

ність до чинного законо-

давства справляння 

податку 

 

Управління 

економіки 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 



м.Чоп 

1. Проект рішення Про скасування регуляторних 

актів міської ради 

Усунення надмірного 

регулювання 

підприємницької 

діяльності в місті Чоп 

правовий відділ 
 

відділ 

архітектури та 

містобудування 
 

відділ економіки 

та інвестицій 

І-ІV квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

2. Проект рішення Про затвердження Правил 

благоустрою міста Чоп 

Перегляд діючого поло-

ження на предмет 

відповідності нормам  

правовий відділ 

 

І-ІV квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

3. Проект рішення Про затвердження Правил торгівлі 

на ринках міста Чоп 

Надання послуг, додер-

жання ветеринарних, 

санітарних, протипожеж-

них вимог і правил 

безпеки праці на ринках, 

додержання прав 

споживачів 

відділ економіки 

та інвестицій 

І-ІV квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

4. Проект рішення Про встановлення місцевих подат-

ківта зборів в м. Чоп на 2020 рік 

 

Збільшення дохідної 

частини місцевого бюд-

жету, виконання вимог 

податкового та бюджет-

ного законодавства 

фінансове 

управління  

І-ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

5. Проект рішення Про встановлення збору за місця 

для паркування транспортних 

засобів 

Збільшення дохідної час-

тини місцевого бюджету 

правовий відділ 
 

відділ земельних 

відносин 

І-ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

6. Проект рішення Про встановлення режиму роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства, сфери послуг та 

розваг розташованих на території 

м. Чоп 

Усунення порушень 

громадського порядку у 

нічний час доби 

правовий відділ 
 

відділ економіки 

та інвестицій 

І-ІІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

7. Проект рішення Про внесення змін до Положення 

про порядок передачі в оренду 

Збільшення дохідної 

частини місцевого 

правовий відділ 
 

відділ економіки 

І-ІV квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 



нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності 

територіальної громади міста 

бюджету та інвестицій “Чопський 

Вісник” 

8. Проект рішення Про внесення змін до рішення 

Чопської міської ради “Про 

встановлення місцевих податків 

та зборів в м. Чоп на 2019 рік” 

Збільшення дохідної 

частини місцевого бюд- 

жету, виконання вимог 

податкового та бюджет- 

ного законодавства 

фінансове 

управління 

І-ІV квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

9. Проект рішення Про внесення змін до рішення 

Чопської міської ради “Про 

встановлення місцевих податків 

та зборів в м. Чоп на 2020 рік” 

Збільшення дохідної 

частини місцевого бюд- 

жету, виконання вимог 

податкового та бюджет- 

ного законодавства 

фінансове 

управління 

І-ІV квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

10. Проект рішення Про затвердження порядку 

подання та розгляду заяв про 

включення об’єктів права 

комунальної власності до 

відповідного переліку об’єктів 

великої або малої приватизації, що 

підлягають приватизації 

Врегулювання механізму 

проведення приватизації 

комунального майна 

правовий відділ 
 

відділ міського 

господарства 

І-ІІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

11. Проект рішення Про затвердження положенняпро 

діяльністьаукціонноїкомісії для 

продажу об’єктівмалоїпривати- 

зації, що належать до 

комунальноївласностітериторіальн

оїгромади м. Чоп 

Врегулювання механізму 

проведення приватизації 

комунального майна 

правовий відділ 
 

відділ міського 

господарства 

І-ІІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради та газета 

“Чопський 

Вісник” 

м. Берегово 

1. Рішення  сесії 

Про встановлення на території 

міста Берегове податку на майно 

Проект рішення перед-

бачає поповнення 

бюджету 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

2. Рішення  сесії 
Про затвердження ставок єдиного 

податку для суб’єктів малого 

підприємництва  

Проект рішення перед-

бачає поповнення 

бюджету 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

3. Рішення  сесії Про затвердження ставки збору за Проект рішення перед- Відділ ІІ квартал сайт міської 



місця для паркування транспорт-

них засобів  

бачає поповнення 

бюджету 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

2019 року ради 

4. Рішення  сесії Про затвердження ставки турис-

тичного збору 

Проект рішення перед-

бачає поповнення 

бюджету 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

ІІ квартал 

2019 року 

сайт міської 

ради 

5. Рішення 

виконкому 
Про погодження вартості проїзду 

на автобусах загального 

користування у звичайному 

режимі  руху по місту Берегове 

Проект рішення перед-

бачає у законодавчому 

порядку встановити еко-

номічно-обгрунтований  

тариф на перевезення 

пасажирів міським 

транспортом 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

2019 рік сайт міської 

ради 

6. Рішення 

виконкому 

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої реклами в 

м. Берегове 

Прийняття даного рішен-

ня забезпечить дотри-

мання вимог діючого 

нормативно-правового 

акту при здійсненні 

процедури видачі дозво-

лів на розміщення 

зовнішньої реклами у 

місті 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

І квартал  

2019 року 

сайт міської 

ради 

7. Рішення  сесії Про затвердження Положення про 

порядок визначення плати за 

тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів у 

м.Берегове 

Проект рішення перед-

бачає поповнення 

бюджету 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

І квартал  

2019 року 

сайт міської 

ради 

8. Рішення 

виконкому 

Про затвердження Положення про 

організацію та функціонування 

стоянок таксі на території м. 

Берегове   

Проект рішення перед-

бачає впорядкування 

мережі таксомоторних 

стоянок 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

2019 рік сайт міської 

ради 

9. Рішення 

виконкому Про встановлення тарифів на 

ритуальні послуги в м.Берегове 

Проект рішення перед-

бачає у законодавчому 

порядку встановити 

економічно-

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

2019 рік сайт міської 

ради 



обгрунтований  тариф на 

ритуальні послуги 

10. Рішення 

виконкому 

Про затвердження Правил 

благоустрою в м. Берегове 

Проект рішення перед-

бачає врегулювання 

правовідносин між місь-

кою радою, фізичними і 

юридичними особами 

законодавства України в 

сфері благоустрою 

Управління 

міського 

господарства та 

благоустрою 

2019 рік сайт міської 

ради 

11. Рішення 

виконкому 

Про затвердження Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, 

надання послуг у сфері розваг та 

проведення ярмарків на території 

міста Берегове 

Проект рішення перед-

бачає врегулювання 

правовідносин між місь-

кою радою та суб’єктів 

господарювання, які 

здійснюють дрібнорозд-

рібну торгівлю, надання 

послуг у сфері розваг та 

проведення ярмарків  

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

2019 рік сайт міської 

ради 

Райдержадміністрації 

Берегівськарайдержадміністрація 

 *    

Великоберезнянськарайдержадміністрація 

 *      

Виноградівська райдержадміністрація 

 *     

Воловецькарайдержадміністрація 

1. Проект 

розпорядження 

голови 

райдержадміністра

ції 

Про регламент роботи центру 

надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

Забезпечення відкритості 

та прозорості процесу 

надання адміністратив-

них послуг, оператив-

ності та своєчасності їх 

надання, доступності та 

зручності  для суб’єктів 

звернень 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

І квартал 2019 

року 

веб-сайт 

райдержадмін

істрації та 

районна 

газета“Голос 

Верховини” 

2. Проект Про затвердження цін на роботи Зменшення цін на платні Архівний сектор 2019 рік веб-сайт 



розпорядження 

голови 

райдержадміністра

ції 

(послуги), що виконуються 

архівним сектором районної 

державної адміністрації 

послуги, що надаються 

архівним сектором 

райдержадміністр

ації 

райдержадмі-

ністрації та 

районна 

газета “Голос 

Верховини” 

Іршавськарайдержадміністрація 

1. Проект 

розпорядження 

голови 

райдержадміністра

ції 

Про внесення з мін в Умови 

конкурсу з визначення автомо-

більних перевізників на примісь-

ких автобусних маршрутах 

загального користування, що не 

виходять за межі території району 

Приведення Умов 

конкурсу з визначення 

автомобільних 

перевізників на 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, що не 

виходять за межі 

території району у 

відповідність до змін, 

внесених постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 07.02.2018 

№ 180 

Управління 

містобудування 

та архітектури, 

транспорту, 

мережі 

автомобільних 

доріг, житлово-

комунального 

господарства, 

інфраструктури 

та цивільного 

захисту 

райдержадміністр

ації 

І півріччя 

2019 року 

веб-сайт 

райдержадмі-

ністрації 

2. Проект рішення 

районної ради 

Про внесення змін у Положення 

про часткове відшкодування 

відсоткових ставок з районного 

бюджету за кредитами, що 

надаються суб’єктам малого та 

середнього бізнесу в Іршавському 

районі 

Підвищення 

ефективності 

використання коштів 

районного бюджету, 

виділених на розвиток 

підприємництва, а саме 

тих, що спрямовані на 

часткове відшкодування 

відсоткових ставок за 

кредитами, що 

надаються суб’єктам 

малого та середнього 

бізнесу в Іршавському  

районі 

Управління 

економічного 

розвитку, торгівлі 

та 

агропромислово-

го розвитку 

райдержадмініст-

рації 

І півріччя 

2019 року 

веб-сайт 

райдержадмі-

ністрації 

Міжгірськарайдержадміністрація 

 *     



Мукачівська райдержадміністрація 

 *      

Перечинськарайдержадміністрація 

 Проект 

розпорядження 

голови 

райдержадміністра

ції 

Про затвердження Умов конкурсу 

з 

визначенняавтомобільнихперевізн

иків на приміських авто-бусних 

маршрутах 

загальногокористування, що не 

виходятьзамежітериторії району 

Забезпеченняпрозоростіп

роведення конкурсу та 

контроль 

щодонаданняналежноїяк

остіобслуго-

вуванняпасажирів на 

автобусних маршрутах 

Відділінфрастру-

ктури, житлово-

комунальногогос- 

подарствата 

будівництварайде

ржадмініст-рації 

І - ІІ квартал 

2019 року 

веб-сайт 

райдержадмі-

ністрації та 

района 

газета“Народ

не слово” 

Рахівськарайдержадміністрація 

 *      

Свалявськарайдержадміністрація 

1. Проект 

розпорядження 

голови 

райдержадміністра

ції 

Часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами малого 

підприємництва для реалізації 

бізнес-проектів 

Підтримка розвитку 

малого підприємництва 

Відділ економіч-

ного розвитку і 

торгівлі райдерж- 

адміністрації 

2019 рік В районній 

газеті “Вісті 

Свалявщини” 

Тячівськарайдержадміністрація 

 *      

Ужгородська райдержадміністрація 

1. Рішення сесії 

районної ради 

Про затвердження переліку 

платних медичних послуг 

Виконання постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 17.09.1996 

№ 1138 

відділ охорони 

здоров’я  

протягом 

року 

сайт райдерж- 

адміністрації 

Хустськарайдержадміністрація 

1. Проект 

розпорядження 

голови 

райдержадміністра

ції 

Про затвердження Порядку 

часткового відшкодування відсот-

кових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для 

реалізації власних інвестиційних 

проектів у пріоритетних напрям-

ках розвитку регіону 

 

Забезпечення фінансово-

кредитної  підтримки 

малого підприємництва 

у пріоритетних напрям-

ках розвитку регіону 

 

Відділ економіч-

ного розвитку, 

торгівлі та 

туризму райдерж- 

адміністрації 

ІV квартал 

2019 року 

сайт райдерж- 

адміністрації 



*  

Тячівською РДА–  прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 21.11.2018 № 574, яким затверджено План 

заходів щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на 2019 рік, який розміщено 

на офіційному веб-сайті Тячівської райдержадміністрації та опубліковано в районній газеті “Дружба”; 

Великоберезнянською РДА– прийнято розпорядження від 03.12.2018 № 281 “Про план заходів щодо реалізації 

державної регуляторної політики на 2019 рік”; 

Виноградівською, Міжгірською, Мукачівською райдержадміністраціями –план діяльності з  підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік не складався, оскільки структурними підрозділами райдержадміністрації прийняття 

регуляторних актів не передбачається;  

Рахівською РДА– затверджено форму плану діяльності з підготовки регуляторних актів на 2019 рік у зв’язку з тим, що 

прийняття регуляторних актів не передбачається;  

Берегівською РДА – прийнято розпорядження голови райдержадміністрації  від 15.11.2018 № 487, яким затверджено  

план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2019 рік, план заходів щодо реалізації державної регуляторної 

політики та план  – графік проведення відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядження голови 

райдержадміністрації оприлюднено на веб-сторінці райдержадміністрації. 


