
Діючі регуляторні акти 
 

(станом на 01.12.2021) 

Назва 

регулятор-ного 

органу 

(ОМС/РДА) 

Назва акту Реквізити акту Посилання на акт 

(активне посилання на 

сайт органу, який 

прийняв акт) 

Наявні 

сть/ 

відсут 

ність 

пропози

цій ДРС 

щодо 

усунення 

пору 

шень по 

акту 

 

Відмітк

а про 

викона

ння 

пропоз

ицій 

ДРС 

Стан акту * 

Дата Номер Чин-

ний 

Втра-

тивчи

н-ність 

Ска

сова

ний 

Закарпатська 

обласна 

державна 

адміністрація 

Про внесення змін до Умов 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, що не 

виходять за межі території 

області (внутрішньообласні 

маршрути) 

 

19.01.2021 31 https://oda.carpathia.gov.u

a/sites/default/files/upload/

210119_0031.pdf 

 

- - чинний   

ЗАРЕЄСТРОВАНО У 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 

(м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

28 січня 2021 року за № 

9/130 

Про внесення змін до Умов 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, що не 

виходять за межі території 

області (внутрішньообласні 

маршрути) 

 

19.11.2018 745 https://oda.carpathia.gov.u

a/sites/default/files/upload/

181119_0745.pdf 

 

- - чинний   

ЗАРЕЄСТРОВАНО В 

ГОЛОВНОМУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 22 листопада 

2018 року за № 48/1305 

Про затвердження Умов 12.03.2015 79 https://oda.carpathia.gov.u - - чинний   
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конкурсу з перевезення 

пасажирів на міжміських і 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, що не 

виходять за межі території 

області (внутрішньообласні 

маршрути) 

ЗАРЕЄСТРОВАНО В 

ГОЛОВНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 16 березня 2015 

року за № 4/1154 

a/sites/default/files/upload/

150312_79.pdf 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації від 

12 березня 2015 року № 79 

24.12.2015 514 https://oda.carpathia.gov.u

a/sites/default/files/upload/

151224_514.pdf 

 

- - чинний   

ЗАРЕЄСТРОВАНО В 

ГОЛОВНОМУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 24 грудня 2015 

року за № 24/1174 

 

Про розмір плати за участь у 

конкурсі із визначення 

автомобільних перевізників 

на міжміських і приміських 

автобусних маршрутах 

загального користування, що 

не виходять за межі території 

області (внутрішньообласні 

маршрути) 

 

23.11.2012 629 https://oda.carpathia.gov.u

a/sites/default/files/upload/

121123_629_dr.pdf 

 

- - чинний   

ЗАРЕЄСТРОВАНО в 

головному управлінні 

юстиції у Закарпатській 

області 27 листопада 

2012р. за № 31/112 

Про державне регулювання 

цін на продукцію 

громадського харчування у 

навчальних закладах 

27.11.2008 775 https://oda.carpathia.gov.u

a/dokument/pro-

derzhavne-regulyuvannya-

cin-na-produkciyu-

gromadskogo-

harchuvannya-u-

navchalnyh 

 

- - чинний   

ЗАРЕЄСТРОВАНО в 

головному управлінні 

юстиції у Закарпатській 

області 03 грудня 2008 

року № 48/885 

Баранинська 

сільська 

територіальна 

громада 

Регуляторні акти розміщено: 

https://www.baranynci.com.ua/ofitsiini-dokumenty/itemlist/category/29-rehuliatorni-

akty 

- - чинні   
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Ужгородського 

району 

Батівська 

селищна 

територіальна 

громада 

Берегівського 

району 

Регуляторні акти розміщено: 

https://batyovo-rada.gov.ua/publichna-informaciya-17-12-18-06-09-2019/ 
- - чинні   

Бедевлянська 

сільська 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

Регуляторні акти розміщено: 

https://bedevlyanska-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika-10-14-43-09-07-2021/ 
- - чинні   

Берегівська 

міська 

територіальна 

громада 

Про затвердження тарифів на 

послуги з утримання 

будинків та при будинкових 

територій 

18.10.2006 448 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/7caa5a

04eb3912fec5019dc7f02fe

be6.pdf 

пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

 
 

Про затвердження Правила 

торгівлі на ринках 

м. Берегово 

29.11.2006 160 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/c7cf40

5959d1dc049037015f60ab

e138.pdf 

пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про затвердження порядку 

часткового відшкодування з 

місцевого бюджету 

відсоткових ставок за 

кредитами, залученими 

суб'єктами малого і 

середнього підприємництва 

для реалізації інвестиційних 

проектів 

29.11.2006 158 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/5c0f46

109fc6a0aced56d245956ef

7b3.pdf пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про вартість послуг за 

надання погодження на 

проведення земляних робіт 

шляховою ремонтно-

будівельною дільницею 

30.09.2008 560 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/92c058

a4e0e053b9799c8fb5c4ce

544c.pdf 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про вартість послуг за 

оформлення документів на 

28.07.2009 255 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/1adaab

пропози-

ції 
- 

чинний 
ні ні 
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право власності на квартири 

(будинки) 

0ce2de6c9931d6fda5adab

64ce.pdf 

відсутні 

Про затвердження Правил 

забудови міста Берегово 

Закарпатської області 

12.03.2010 1443 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/b89c5c

7b01e3099ed213575165a4

68c5.jpg 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про затвердження цін на 

роботи (послуги), що 

виконуються архівним 

відділом Берегівської міської 

ради на договірних засадах 

та у сфері використання 

архівних документів 

29.09.2010 412 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/9049cb

97ba3b4e1a6e17000ec3fa

20e4.pdf 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про погодження розмірів 

тарифів на соціальні послуги 

для Берегівського міського 

територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Берегівського 

міськвиконкому 

29.04.2011 159 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/fa0d63

aee12084084cea12056b73

fba3.pdf 
пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про порядок проведення 

конкурсу з видачі в оренду 

комунального майна 

територіальної громади міста 

Берегово 

17.05.2011 271 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/be0771

431e3afed1ba5f8b165b79

b030.pdf 

пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про погодження тарифів на 

перевезення пасажирів 

автобусами в міському 

сполучені, що працюють у 

режимі маршрутного таксі 

29.11.2011 411 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/68acaf

b6f6df5d2115d68ce71352

103b.pdf 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для 

оцінки майна комунальної 

власності територіальної 

громади м. Берегово 

07.09.2012 951 http://beregivska.gromada.

org.ua/reestr-dijuchih-

regulyatornih-aktiv-17-35-

06-30-09-2021/ 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про затвердження Правил 30.04.2013 162 https://rada.info/upload/us пропози- - чинний ні ні 
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проведення земляних робіт 

на території міста Берегово 

ers_files/04053683/e79a11

8b8a22e3c07758fba7dcb9

9851.pdf 

ції 

відсутні 

Про утворення центру 

надання адміністративних 

послуг 

05.07.2013 1409 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/a3aaad

c7c87a09ee2cb4b0606c6b

881b.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про затвердження порядку 

розміщення тимчасових 

споруд для проведення 

підприємницької діяльності в 

м. Берегово 

05.07.2013 1410 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/eea86b

21df8bde7a7f8a7a9e6b543

6bc.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення розмірів 

тарифів на соціальні послуги 

Берегівським територіальним 

центром соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Берегівського 

міськвиконавчого комітету 

Берегівської міської ради 

20.09.2013 296 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/55f6d9

30b23b4135133471d630e

6fdb1.doc пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про затвердження Правил 

благоустрою міста Берегово 

31.01.2014 1620 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/93ae7e

127f6dbec5f9f2d0513bd19

a75.doc 

додаток 

https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/09d31

47df1716570e6fc29335c1

43c7f.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про порядок залучення 

коштів пайової участі у 

розвиток інфраструктури м. 

Берегово 

31.01.2014 1619 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/9348f3

6f8c9da975f1ea984ab60bb

7c2.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про внесення змін та 

доповнень в Рішення 

виконавчого комітету від 

29.02.2012 № 78 «Про 

05.03.2014 47 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/7f8bfa

c0bb476d9f34f7b179dc96f

368.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

https://rada.info/upload/users_files/04053683/a3aaadc7c87a09ee2cb4b0606c6b881b.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/a3aaadc7c87a09ee2cb4b0606c6b881b.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/a3aaadc7c87a09ee2cb4b0606c6b881b.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/a3aaadc7c87a09ee2cb4b0606c6b881b.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/eea86b21df8bde7a7f8a7a9e6b5436bc.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/eea86b21df8bde7a7f8a7a9e6b5436bc.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/eea86b21df8bde7a7f8a7a9e6b5436bc.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/eea86b21df8bde7a7f8a7a9e6b5436bc.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/55f6d930b23b4135133471d630e6fdb1.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/55f6d930b23b4135133471d630e6fdb1.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/55f6d930b23b4135133471d630e6fdb1.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/55f6d930b23b4135133471d630e6fdb1.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/93ae7e127f6dbec5f9f2d0513bd19a75.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/93ae7e127f6dbec5f9f2d0513bd19a75.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/93ae7e127f6dbec5f9f2d0513bd19a75.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/93ae7e127f6dbec5f9f2d0513bd19a75.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/09d3147df1716570e6fc29335c143c7f.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/09d3147df1716570e6fc29335c143c7f.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/09d3147df1716570e6fc29335c143c7f.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/09d3147df1716570e6fc29335c143c7f.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/9348f36f8c9da975f1ea984ab60bb7c2.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/9348f36f8c9da975f1ea984ab60bb7c2.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/9348f36f8c9da975f1ea984ab60bb7c2.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/9348f36f8c9da975f1ea984ab60bb7c2.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/7f8bfac0bb476d9f34f7b179dc96f368.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/7f8bfac0bb476d9f34f7b179dc96f368.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/7f8bfac0bb476d9f34f7b179dc96f368.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/7f8bfac0bb476d9f34f7b179dc96f368.doc


затвердження Порядку та 

Умов проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті 

загального користування в м. 

Берегово» 

Про внесення змін в рішення 

25 сесії VI скликання міської 

ради від 05.07.2013р. № 1410 

«Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

в  місті Берегове» 

10.07.2015 2374 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/bd8b4

3d8234508641864d023cd

3a8127.doc 
пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про затвердження 

Положення про порядок 

відчуження основних засобів 

(рухомого майна), яке 

належить на праві 

комунальної власності 

територіальній громаді міста 

Берегове 

10.07.2015 2379 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/bad7a5

6e45a3e29d1301aa7e19b8

df96.doc 
пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення орендних 

ставок за використання 

земель населеного пункту 

міста Берегове Закарпатської 

області 

10.02.2016 88 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/3ef8fa

76e153d62a9579d580c77f

1e49.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення ТОВ 

«Роял Паркінг» тарифів на 

послуги з користування 

майданчиками для платного 

паркування транспортних 

засобів 

27.03.2018 83 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/f517e7

9531b085303f85d2a3ace7

b904.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про затвердження 

Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для оцінки майна 

комунальної власності 

10.07.2019 122 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/030b6

6119fc24960669cd80f872

58f27.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

https://rada.info/upload/users_files/04053683/bd8b43d8234508641864d023cd3a8127.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bd8b43d8234508641864d023cd3a8127.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bd8b43d8234508641864d023cd3a8127.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bd8b43d8234508641864d023cd3a8127.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad7a56e45a3e29d1301aa7e19b8df96.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad7a56e45a3e29d1301aa7e19b8df96.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad7a56e45a3e29d1301aa7e19b8df96.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad7a56e45a3e29d1301aa7e19b8df96.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/3ef8fa76e153d62a9579d580c77f1e49.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/3ef8fa76e153d62a9579d580c77f1e49.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/3ef8fa76e153d62a9579d580c77f1e49.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/3ef8fa76e153d62a9579d580c77f1e49.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/f517e79531b085303f85d2a3ace7b904.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/f517e79531b085303f85d2a3ace7b904.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/f517e79531b085303f85d2a3ace7b904.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/f517e79531b085303f85d2a3ace7b904.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/030b66119fc24960669cd80f87258f27.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/030b66119fc24960669cd80f87258f27.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/030b66119fc24960669cd80f87258f27.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/030b66119fc24960669cd80f87258f27.doc


територіальної громади міста 

Берегове 

Про затвердження Порядку 

проведення конкурсного 

відбору суб’єктів 

господарювання для 

впровадження єдиної міської 

системи управління та 

супутникового моніторингу 

пасажирського транспорту 

загального користування в м. 

Берегове 

24.07.2019 137 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/67a447

e3683a47d62b233db859b6

1f9e.doc 
пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Берегівської міської 

територіальної громади 

30.06.2021 149 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/13204f

fa99fde84c1b2b3f9f118fd

c53.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про затвердження 

Положення 

про порядок визначення 

розміру 

плати за тимчасове 

користування 

місцем, що перебуває у 

комунальній власності 

для розташування об’єктів 

зовнішньої реклами на 

території 

Берегівської міської 

територіальної громади 

09.07.2021 788 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/557a73

3994703bc8a63200f2699b

3374.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення розмірів 

ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців  

на території Берегівської 

міської територіальної 

громади 

09.07.2021 789 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/ab5e23

b12b909712cf301bcb7f69

d192.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- чинний ні ні 

Про встановлення ставок та 09.07.2021 791 https://rada.info/upload/us пропози- - чинний ні ні 

https://rada.info/upload/users_files/04053683/67a447e3683a47d62b233db859b61f9e.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/67a447e3683a47d62b233db859b61f9e.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/67a447e3683a47d62b233db859b61f9e.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/67a447e3683a47d62b233db859b61f9e.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/13204ffa99fde84c1b2b3f9f118fdc53.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/13204ffa99fde84c1b2b3f9f118fdc53.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/13204ffa99fde84c1b2b3f9f118fdc53.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/13204ffa99fde84c1b2b3f9f118fdc53.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/557a733994703bc8a63200f2699b3374.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/557a733994703bc8a63200f2699b3374.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/557a733994703bc8a63200f2699b3374.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/557a733994703bc8a63200f2699b3374.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/ab5e23b12b909712cf301bcb7f69d192.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/ab5e23b12b909712cf301bcb7f69d192.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/ab5e23b12b909712cf301bcb7f69d192.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/ab5e23b12b909712cf301bcb7f69d192.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/2de75547c1101b44b034e9054a4d7fb5.doc


пільгіз сплати податку на 

нерухоме майно,відмінне від 

земельної ділянкина 

території Берегівськоїміської 

територіальної громади 

ers_files/04053683/2de755

47c1101b44b034e9054a4d

7fb5.doc 

ції 

відсутні 

Про встановлення розміру 

ставки збору за місця 

для паркування 

транспортних засобів 

на території Берегівської 

міської територіальної 

громади 

09.07.2021 792 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/c0e5f4

231b15aa99d0c5c3127b56

c217.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення 

транспортного податку 

на території Берегівської 

міської територіальної 

громади 

09.07.2021 793 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/c02b77

f35932a4cf0446c4038c78

2bf6.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення розміру 

ставки туристичного збору 

на території Берегівської 

міської територіальної 

громади 

09.07.2021 794 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/bad184

b87e3e3a5cbbaf9deed184e

3d6.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Про встановлення ставок та 

пільгіз сплати земельного 

податкуна території 

Берегівськоїміської 

територіальної громади 

 

14.07.2021 847 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053683/b97dd

2992d520f1bc0f3a65bc3fd

22ea.doc 

пропози-

ції 

відсутні 

- 

чинний 

ні ні 

Білківська 

сільська 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

Регуляторні акти розміщено: 

https://bilkigr.gov.ua/regulyatorna-polityka/ 
- - чинні   

Богданська 

сільська 

територіальна 

громада 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Богданської сільської ради 

15.06. 2021  202 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/811

192/ 

відсутні  чинний   

https://rada.info/upload/users_files/04053683/c0e5f4231b15aa99d0c5c3127b56c217.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c0e5f4231b15aa99d0c5c3127b56c217.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c0e5f4231b15aa99d0c5c3127b56c217.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c0e5f4231b15aa99d0c5c3127b56c217.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c02b77f35932a4cf0446c4038c782bf6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c02b77f35932a4cf0446c4038c782bf6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c02b77f35932a4cf0446c4038c782bf6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/c02b77f35932a4cf0446c4038c782bf6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad184b87e3e3a5cbbaf9deed184e3d6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad184b87e3e3a5cbbaf9deed184e3d6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad184b87e3e3a5cbbaf9deed184e3d6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/bad184b87e3e3a5cbbaf9deed184e3d6.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/b97dd2992d520f1bc0f3a65bc3fd22ea.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/b97dd2992d520f1bc0f3a65bc3fd22ea.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/b97dd2992d520f1bc0f3a65bc3fd22ea.doc
https://rada.info/upload/users_files/04053683/b97dd2992d520f1bc0f3a65bc3fd22ea.doc
https://bilku.gr.org.ua/
https://bilku.gr.org.ua/
https://bilku.gr.org.ua/
https://bilku.gr.org.ua/
https://bilku.gr.org.ua/
https://bilku.gr.org.ua/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811192/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811192/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811192/


Рахівського 

району 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

території Богданської 

сільської ради 

15.06. 2021  203 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/811

212/ 

-/-  чинний   

Про встановлення ставок із 

сплати транспортного 

податку 

15.06. 2021  204 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/811

225/ 

-/-  чинний   

Про затвердження ставок 

туристичного збору на 

території Богданської 

сільської ради 

15.06. 2021  205 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/811

240/ 

-/-  чинний   

Про встановлення ставок із 

єдиного податку на території 

Богданської сільської ради 

15.06. 2021  206 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/811

249/ 

-/-  чинний   

Про внесення доповнень до 

рішення  

І сесії VIII скликання  № 27 

від 10.12.2020р. 

«Про плани діяльності  і 

підготовки  

регуляторних актів сільської 

ради на 2021р.» 

Про затвердження цін на 

ліміти спеціального 

використання природних 

рослинних ресурсів 

місцевого значення у 2021 

році на території Богданської 

територіальної громади 

 03.08. 2021  262 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/894

323/ 

-/-  чинний   

 

“Про внесення змін до 

рішення 9-ї сесії VIII 

скликання від 15.06.2021 р. 

№ 202 « Про встановлення 

ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 

території Богданської 

04.11.2021 

 

312 https://bogdanska-
gromada.gov.ua/docs/101

6982/ 

-/-  чинний   

https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811212/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811212/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811212/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811225/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811225/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811225/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811240/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811240/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811240/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811249/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811249/
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/811249/


територіальної громади” 

Буштинська 

селищна 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

Регуляторні акти розміщено: 

http://bushtyno.com.ua/?cat=19 
- - чинні   

Великоберез-

нянська селищна 

територіальна 

громада 

Ужгородського 

району 

Про встановлення ставок та 

пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік 

14.07.2020  66 https://vberez-

rada.gov.ua/rishennya-iv-

sesii-vii-sklikannya-

velikobereznyanskoi-

selischnoi-radi-vid-14-

lipnya-2020-roku-22-14-

54-15-07-2020/ 

відсутні - чинний - - 

Про встановлення ставок та 

пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянкина 2021 рік 

14.07.2020  67 https://vberez-

rada.gov.ua/rishennya-iv-

sesii-vii-sklikannya-

velikobereznyanskoi-

selischnoi-radi-vid-14-

lipnya-2020-roku-22-14-

54-15-07-2020/ 

відсутні - чинний - - 

Великоберезь- ка 

сільська 

територіальна 

громада 

Берегівського 

району 

Регуляторні акти розміщено: 

https://drive.google.com/file/d/1xD3cO-U58A3Xr6AgJsva27JN7E34CN-J/view 
- - чинні   

Великобийганськ

а сільська 

територіальна 

громада 

Берегівського 

району 

Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Великобийганської сільської 

ради  

13.07.2021 408 velyka-byigan-rada.gov.ua відсутні відсутні чинний   

Про встановлення ставок пільг 

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки 

13.07.2021 409 velyka-byigan-rada.gov.ua відсутні відсутні чинний   

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку 

13.07.2021 410 velyka-byigan-rada.gov.ua відсутні відсутні чинний   

Про встановлення ставки 13.07.2021 411 velyka-byigan-rada.gov.ua відсутні відсутні чинний   

http://bushtyno.com.ua/
http://bushtyno.com.ua/
http://bushtyno.com.ua/
http://bushtyno.com.ua/
http://bushtyno.com.ua/
http://bushtyno.com.ua/
https://vberez-rada.gov.ua/
https://vberez-rada.gov.ua/
https://vberez-rada.gov.ua/
https://vberez-rada.gov.ua/
https://vberez-rada.gov.ua/
https://vberez-rada.gov.ua/
https://velykoberezka-rada.gov.ua/
https://velykoberezka-rada.gov.ua/
https://velykoberezka-rada.gov.ua/
https://velykoberezka-rada.gov.ua/
https://velykoberezka-rada.gov.ua/
https://velykoberezka-rada.gov.ua/
https://velyka-byigan-rada.gov.ua/
https://velyka-byigan-rada.gov.ua/
https://velyka-byigan-rada.gov.ua/
https://velyka-byigan-rada.gov.ua/
https://velyka-byigan-rada.gov.ua/
https://velyka-byigan-rada.gov.ua/


орендної плати землі 
Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Великобийганської сільської 

ради  

13.07.2021 408 velyka-byigan-rada.gov.ua відсутні відсутні чинний   

Великобичківськ

а селищна 

територіальна 

громада 

Рахівського 

району 

Чинні рішення розміщено у розділі “Селищна рада”: 

https://bychkivrada.gov.ua/rishennya-selischnoi-radi 

- - чинні   

Великодобронськ

а сільська 

територіальна 

громада Ужгород

ського району 

Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 2022 

рік 

13.07.2021 188 https://www.velykodobron

ska.ukraina.org.ua/uk 

- - чинний   

Великолучківськ

а сільська 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

Про затвердження Правил 

благоустрою території 

населених пунктів, 

Великолучківської сільської 

територіальної громади, 

забезпечення в них чистоти 

та належного санітарного 

стану 

24.12.2020 74 https://www.velykoluchkiv

ska-sr.gov.ua/ 

так Внесено 

зміни 

рішення

м 

першог

о 

пленарн

ого 

засіданн

я 7 сесії 

восьмог

о 

скликан

ня № 

391 від 

15.04.20

21 

чинний - - 

Верхньокоропець

ка сільська 

територіальна 

громада Мукачів

ського району 

Рішення оприлюднюються у розділі “Офіційні документи” 

https://vrk-gromada.gov.ua/docs/ 
  чинні   

Вилоцька Регуляторні акти розміщено: - - чинні   

https://bychkivrada.gov.ua/
https://bychkivrada.gov.ua/
https://bychkivrada.gov.ua/
https://bychkivrada.gov.ua/
https://bychkivrada.gov.ua/
https://bychkivrada.gov.ua/
http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
http://www.velykoluchkivska-sr.gov.ua/
https://vrk-gromada.gov.ua/
https://vrk-gromada.gov.ua/
https://vrk-gromada.gov.ua/
https://vrk-gromada.gov.ua/
https://vrk-gromada.gov.ua/
https://vylocka-gromada.gov.ua/


селищна 

територіальна 

громада Берегівс

ького району 

https://vylocka-gromada.gov.ua/2021-16-53-43-18-05-2021/ 

Виноградівсь-ка 

міська 

територіальна 

громада 

Берегівського 

району 

Рішення сесії  міської ради   

"Про затвердження 

Положення про громадський 

бюджет територіальної 

громади міста Виноградів" 

17.01.2020 1014 /https://drive.google.com/f

ile/d/1nX2DXI6bvbE1Dsa

jfgxqVqqFG7luHSJ_/view відсутні -  

втра- 

тивчин

- 

ність 

 

Рішення сесії міської ради 

«Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території   

м. Виноградів на 2021рік" 

12.06.2020 1089 /https://drive.google.com/f

ile/d/1wd2rdCRLxrTpm2

YZvkie13Jca-

G1mrHV/view 

відсутні - чинний   

Рішення сесії  міської ради  

"Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

території Виноградівської 

міської територіальної 

громади" 

14.07.2021 295 /https://drive.google.com/f

ile/d/1pjepFcJeNhKHz8Lv

l_L9B5ZKWPqySyiA/vie

w 

відсутні - з 

01.01.202

2 

  

Рішення сесії міської ради  

"Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Виноградівської міської 

територіальної громади"   

14.07.2021 296 /https://drive.google.com/f

ile/d/12pVobn09H1OfTPZ

AS-

S1BVrhffO3zYFc/view 

відсутні - з 

01.01.202

2 

  

Рішення сесії міської ради 

"Про встановлення ставки 

туристичного збору на 

території Виноградівської 

міської територіальної 

громади" 

14.07.2021 297 /https://drive.google.com/f

ile/d/1GAXpazH6mlr7Dfh

CK0XAdQ_FUN4ftPu1/vi

ew 

відсутні - з 

01.01.202

2 

  

Рішення сесії 

Виноградівської міської ради  

"Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Виноградівської міської 

14.07.2021 298 /https://drive.google.com/f

ile/d/1zNKsECBom5KK2

aGMHUJveW-

xWsrPjSya/view 

відсутні - з 

01.01.202

2 

  

https://vin-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3/
https://vin-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3/
https://vin-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3/
https://vin-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3/
https://vin-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3/
https://vin-rada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3/


територіальної громади" 

Рішення виконкому міської 

ради "Про затвердження 

норм надання послуг з 

вивезення твердих 

побутових відходів на 

території Виноградівської 

міської територіальної 

громади" 

27.04.2021 96 /https://drive.google.com/f

ile/d/1ZIZ2UVjJl3eSSOG

x3Hi6UNZ7BQyYRp8f/vi

ew 

відсутні - чинний   

Рішення виконкому  міської 

ради   "Про встановлення 

вартості послуг реєстрації, 

транспортування, лікування, 

утримання та вилову 

домашніх та бездоглядних 

тварин Комунальним 

підприємством «Центр 

інвестицій та розвитку» 

Виноградівської міської ради 

Закарпатської області" 

25.05.2021 160 /https://drive.google.com/f

ile/d/1E0s_Zuyijx8FWYjL

yfEFhcYAoER3I4Me/vie

w 

відсутні - чинний   

 

Рішення виконкому 

Виноградівської міської ради  

"Про затвердження тарифів 

на платні медичні послуги, 

що надаються комунальним 

некомерційним 

підприємством 

«Виноградівська районна 

лікарня» Виноградівської 

міської ради Закарпатської 

області" 

16.07.2021 212 https://drive.google.com/fi

le/d/1qU-

Ug82Iyq3Vyb6LTbSzgfV

J8xI2o9QO/view 

відсутні - чинний   

Вишківська 

селищна 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

Рішення селищної ради "Про 

встановлення ставок 

туристичного збору на 2022 

рік" 17.06.2021 214 

http://www.vyshkovo.com.

ua/ відсутні 

відсутн

я 

з01.01.20

22 
  

Рішення селищної ради "Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на 17.06.2021 215 

http://www.vyshkovo.com.

ua/ відсутні 

відсутн

я 

з01.01.20

22 
  

http://www.vyshkovo.com.ua/uk/
http://www.vyshkovo.com.ua/uk/
http://www.vyshkovo.com.ua/uk/
http://www.vyshkovo.com.ua/uk/
http://www.vyshkovo.com.ua/uk/
http://www.vyshkovo.com.ua/uk/
http://www.vyshkovo.com.ua/
http://www.vyshkovo.com.ua/
http://www.vyshkovo.com.ua/
http://www.vyshkovo.com.ua/


нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2022 

рік " 

Рішення селищної ради "Про 

встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2022 рік" 17.06.2021 216 

http://www.vyshkovo.com.

ua/ відсутні 

відсутн

я 

з 

01.01.202

2 

  

Про встановлення ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців, 

що працюють за спрощеною 

системою оподаткування на 

2022 рік 

 

 
 

17.06.2021 217 http://www.vyshkovo.com.

ua/ 

відсутні 

відсутн

я 

з 

01.01.202

2 

  

Вільховецька 

сільська 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

Всі рішення розміщуються на головній сторінці новоствореного сайту та у 

розділі “Архів документів” 

http://vilhovecka.gromada.org.ua/ 

- - чинні   

Воловецька 

селищна 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку 

14.06.2018 №749 https://volovec-

miskrada.gov.ua/ 
Відсутні 

пропозиції 
 чинний   

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати  податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

14.06.2018 №750 

https://volovec-

miskrada.gov.ua/ 
Відсутні 

пропозиції 
 чинний   

Про місцеві податки і збори 14.06.2018 №751 
https://volovec-

miskrada.gov.ua/ 
Відсутні 

пропозиції 
 чинний   

Про встановлення ставок 

єдиного податку  для фізичних 

осіб-підприємців 
14.06.2018 №752 

https://volovec-

miskrada.gov.ua/ 
Відсутні 

пропозиції 
 чинний   

Горінчівська 

сільська 

територіальна 

громада Хустськ

ого району 

Рішення оприлюднюються за посиланням: 

https://gorinchivska-

gromada.gov.ua/docs/?type=5776&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&fi

lter=y 

-- - чинні   

http://www.vyshkovo.com.ua/
http://www.vyshkovo.com.ua/
http://www.vyshkovo.com.ua/
http://www.vyshkovo.com.ua/
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http://vilhovecka.gromada.org.ua/
http://vilhovecka.gromada.org.ua/
https://volovec-miskrada.gov.ua/
https://volovec-miskrada.gov.ua/
https://volovec-miskrada.gov.ua/
https://volovec-miskrada.gov.ua/
https://volovec-miskrada.gov.ua/
https://volovec-miskrada.gov.ua/
https://gorinchivska-gromada.gov.ua/
https://gorinchivska-gromada.gov.ua/
https://gorinchivska-gromada.gov.ua/
https://gorinchivska-gromada.gov.ua/
https://gorinchivska-gromada.gov.ua/


Горондівська 

сільська 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

Рішення оприлюднюються за посиланням: 

https://gorondivska-gromada.gov.ua/docs/ 
  чинні   

Довжанська 

сільська 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Офіційні документи” 

https://dovzhanska-gromada.gov.ua/docs/848301/ 
- - чинні   

Драгівська 

сільська 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Офіційні документи” 

 

http://dragivska.gromada.org.ua/docs/?type=7068&conv=0&sess=0&number=&from_

date=&title=&filter=y 

- - чинні   

Дубівська 

селищна 

територіальна 

громада 

Тячівський район 

Рішення п'ятої сесії 

Дубівської селищної ради 

про встановлення ставок 

місцевих податків і зборів на 

2022 рік 

 

27.05.2021 204 https://dubove.gov.ua/docs

/docs-regacts/ 

- - чинний   

Дубриницько-

Малоберезнянськ

а сільська 

територіальна 

громада 

Ужгородського 

району 

Регуляторні акти розміщено: 

http://dubrynichi-rada.gov.ua/index.php/diyalnist-silskoji-radi/regulyatorna-politika 
- - чинні   

Жденіївська 

селищна 

територіальна 

громада Мукачів

ський район 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Офіційні документи” 

 

https://zdeniivska-

gromada.gov.ua/docs/?type=5232&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&fi

lter=y 

- - чинні   

Зарічанська 

сільська 

Про встановлення ставок 

земельного податку на 

07.07.2021 154 https://rada.info/upload/us

ers_files/04349538/d379ab

Відсутні 

пропози 

- чинний - - 
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https://rada.info/upload/users_files/04349538/d379abc4830e6eff9ee414c077ddfc61.pdf


територіальна 

громада 

Хустський район 

території Зарічанської 

сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

c4830e6eff9ee414c077ddf

c61.pdf 

ції 

Про встановлення ставок на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

території Зарічанської 

сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

07.07.2021 155 https://rada.info/upload/us

ers_files/04349538/66529

b2ad5448d4ba2d33cfae85

4815d.pdf 

Відсутні 

пропози 

ції 

- чинний - - 

Про встановлення 

транспортного податку на 

території Зарічанської 

сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік та затвердження 

положення 

07.07.2021 156 https://rada.info/upload/us

ers_files/04349538/1f898a

ee35e7c701436891803da0

589d.pdf 

Відсутні 

пропози 

ції 

- чинний - - 

Про затвердження ставок 

єдиного податку на території 

Зарічанської сільської ради 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік 

07.07.2021 157 https://rada.info/upload/us

ers_files/04349538/19509

167ac4a4e153d5ec75559d

75888.pdf 

Відсутні 

пропозиц

ії 

- чинний - - 

 

Про затвердження ставки 

туристичного збору на 

території Зарічанської 

сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік та затвердження 

положення 

07.07.2021 158 https://rada.info/upload/us

ers_files/04349538/fca65f

204cd6a4a835ef51eabf585

371.pdf 

Відсутні 

пропозиц

ії 

- чинний - - 

Івановецька 

сільська 

територіальна 

громада 

Мукачівський 

район 

Всі рішення розміщено у розділі “Офіційні документи” 

https://ivanovecka-gromada.gov.ua/docs/ 

 

- - чинні   

Іршавська міська 

територіальна 

Про встановлення 

туристичного збору 

14.07.2020 1756 https://irshavaotg.gov.ua - - чинний   
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https://irshavaotg.gov.ua/


громада 

Хустського 

району 

на території Іршавської ОТГ 

на 2021 рік 

(м. Іршава, с. Лоза та  

с. Собатин) 

Про встановлення ставок 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

території 

Іршавської ОТГ (м.Іршава, 

сЛоза та с.Собатин) на 2021 

рік 

14.07.2020 1757 https://irshavaotg.gov.ua - - чинний   

Про встановлення ставок та 

пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік 

на території Іршавської 

міської ради ОТГ 

14.07.2020 1755 https://irshavaotg.gov.ua - - чинний   

Про встановлення ставок 

єдиного податку на 2021 рік 

на території Іршавської ОТГ 

(м. Іршава, с. Лоза та с. 

Собатин) 

14.07.2020 1758 https://irshavaotg.gov.ua - - чинний   

Кам’янська 

сільська 

територіальна 

громада 

Берегівський 

район 

Регуляторні акти розміщено: 

https://kam-rada.gov.ua/silska-vlada/reguljatorna-dijalnist/priinjati-reguljatorni-

akti.html 

- - чинні   

Керецьківська 

сільська 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

“Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців 

на території Керецьківської 

сільської ради” 

23.06.2021 313 http://kereckivska.gromada

.org.ua/docs/812651/ 

відсутнє  чинний   

“Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Керецьківської сільської 

23.06.2021 314 http://kereckivska.gromada

.org.ua/docs/812652/ 

відсутнє  чинний   

https://kam-rada.gov.ua/
https://kam-rada.gov.ua/
https://kam-rada.gov.ua/
https://kam-rada.gov.ua/
https://kam-rada.gov.ua/
https://kam-rada.gov.ua/
http://kereckivska.gromada.org.ua/
http://kereckivska.gromada.org.ua/
http://kereckivska.gromada.org.ua/
http://kereckivska.gromada.org.ua/
http://kereckivska.gromada.org.ua/
http://kereckivska.gromada.org.ua/


ради” 

“Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території Керецьківської 

сільської ради” 

23.06.2021 315 http://kereckivska.gromada

.org.ua/docs/812653/ 

відсутнє  чинний   

“Про затвердження Правил 

благоустрою, забезпечення 

чистоти та порядку на 

території населених пунктів 

Керецьківської сільської 

ради територіальної 

громади” 

23.12.2021 87 http://kereckivska.gromada

.org.ua/docs/582364/ 

наявне у 

процесі 

виправл

ення 

чинний   

Колочавська 

сільська 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

Про місцеві податки і збори 24.06.2019 59 https://kolochavska-

gromada.gov.ua/chinni-

regulyatorni-akti-09-40-

51-26-05-2021/ 

- - чинний   

Земельний податок 24.02.2019 59 https://rada.info/upload/us

ers_files/04350777/c72aab

a118d318296b9bba400b51

6ed6.pdf 

- - чинний   

Податок на нерухоме майно 

відмінне від земельної 

ділянки на території 

Колочавської сільської ради 

24.02.2019 59 https://rada.info/upload/us

ers_files/04350777/0aea6d

175d8e26f41c53d3a3a9f0

1748.pdf 

- - чинний   

Туристичний збір 24.02.2019 59 https://rada.info/upload/us

ers_files/04350777/cc45e9

eb522603c484cb91e36555

4afa.pdf 

- - чинний   

Кольчинська 

селищна 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

 

У розділі “Документи” 

https://kolchynorada.gov.ua/ 
- - чинні   

Королівська "Про встановлення ставок та 12.07.2021 369 https://korolivska-gromada відсутні відсутні чинний   
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http://kolochavska-gromada.gov.ua/
http://kolochavska-gromada.gov.ua/
http://kolochavska-gromada.gov.ua/
https://kolochavska-gromada.gov.ua/chinni-regulyatorni-akti-09-40-51-26-05-2021/
https://kolochavska-gromada.gov.ua/chinni-regulyatorni-akti-09-40-51-26-05-2021/
https://kolochavska-gromada.gov.ua/chinni-regulyatorni-akti-09-40-51-26-05-2021/
https://kolochavska-gromada.gov.ua/chinni-regulyatorni-akti-09-40-51-26-05-2021/
https://kolchynorada.gov.ua/
https://kolchynorada.gov.ua/
https://kolchynorada.gov.ua/
https://kolchynorada.gov.ua/
https://kolchynorada.gov.ua/
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селищна 

територіальна 

громада Берегівс

ький район 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінене 

від земельної ділянки на 

території Королівської 

селищної територіальної 

громади" 

gov.ua 

"Про встановлення єдиного 

податку на території 

Королівської селищної 

територіальної громади" 

12.07.2021 370 https://korolivska-gromada 

gov.ua 

відсутні відсутні чинний   

"Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Королівської селищної 

територіальної громади" 

12.07.2021 371 https://korolivska-gromada 

gov.ua 

відсутні відсутні чинний   

"Положення про порядок 

нарахування та сплати 

транспортного податку, як 

складової податку на майно 

на території Королівської 

селищної територіальної 

громади" 

12.07.2021 372 https://korolivska-gromada 

gov.ua 

відсутні відсутні чинний   

"Про встановлення 

туристичного збору на 

території Королівської 

селищної територіальної 

громади" 

12.07.2021 373 https://korolivska-gromada 

gov.ua 

відсутні відсутні чинний   

Косоньська 

сільська 

територіальна 

громада Берегівс

ький район 

http://kosonska-rada.gov.ua/Рішення сесії - - чинні   

Костринська 

сільська 

територіальна 

громада 

Ужгородський 

район 

Про встановлення 

туристичного збору на 

території Костринської 

сільської ради на 2021 рік 

21.05.2021 162 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

Про встановлення ставок та 

пільг із податку на нерухоме 

21.05.2021 163 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

http://kosonska-rada.gov.ua/
http://kosonska-rada.gov.ua/
http://kosonska-rada.gov.ua/
http://kosonska-rada.gov.ua/
http://kosonska-rada.gov.ua/
http://kosonska-rada.gov.ua/г�����
https://kostrynska-gromada.gov.ua/
https://kostrynska-gromada.gov.ua/
https://kostrynska-gromada.gov.ua/
https://kostrynska-gromada.gov.ua/
https://kostrynska-gromada.gov.ua/
https://kostrynska-gromada.gov.ua/


майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Про встановлення ставок та 

пільг із податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

21.05.2021 164 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Костринської сільської ради 

на 2022 рік та затвердження 

Положення про єдиний 

податок 

25.06.2021 222 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

Про встановлення збору за 

паркування транспортних 

засобів на території 

Костринської сільської ради 

25.06.2021 223 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

Про Порядок надання 

дозволу на спеціальне 

використання природних 

рослинних ресурсів 

місцевого значення  

25.06.2021  236 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

Про склад комісії з розподілу 

лімітів заготівель лісових 

ресурсів місцевого значення 

09.07.2021 262 https://kostrynska-

gromada.gov.ua 

- - чинний - - 

Міжгірська 

селищна 

територіальна 

громада 

Хустський район 

 

Про місцеві податки і збори 14.07.2021  810 https://mizhgirska-

gromada.gov.ua/ 

 -  з 

01.01.202

2  

- - 

Провстановлення ставок 

єдиногоподатку на території 

Міжгірськоїселищної ради з 

2022 року 

14.07.2021 811 

https://mizhgirska-

gromada.gov.ua/ 
 - 

з 

01.01.202

2 . 
- - 

Про затвердження Правил 

благоустрою та утримання 

території Міжгірської 

територіальної громади 

23.09.2021  837 

https://mizhgirska-

gromada.gov.ua/ 
 - 

чинний 

- - 

Мукачівська 

міська 

територіальна 

громада 

Про рух транспортних 

засобів у центральній 

пішохідній частині міста 

26.05.2011 219 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

- - чинний - - 

https://mizhgirska-gromada.gov.ua/
https://mizhgirska-gromada.gov.ua/
https://mizhgirska-gromada.gov.ua/
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2011-2015/219.pdf 

 

Про затвердження 

Положення "Про порядок 

передачі у власність шляхом 

викупу земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення для здійснення 

підприємницької діяльності 

на території Мукачівської 

міської ради" 

30.06.2011 244 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/244.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження 

положення про державного 

адміністратора та порядок 

його взаємодії з місцевими 

дозвільними органами, 

суб'єктами господарювання 

8.12.2011 404 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/404.pdf 

 

- - чинний - - 

Про упорядкування 

організації перевезень 

пасажирів та їх багажу 

легковими таксі усіх форм 

власності в м.Мукачево 

26.01.2012 441 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/441.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження 

"Положення про порядок 

будівництва та встановлення 

гаражів для легкових 

автомобілів на території 

міста Мукачево" 

26.01.2012 442 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/442.pdf 

 

- - чинний - - 

Про порядок організації та 

проведення конкурсу з 

визначення суб'єктів 

підприємницької діяльності 

по наданню права 

комерційного використання 

стоянок таксі у м.Мукачеві 

26.01.2012 452 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/452.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження 

Положення про порядок 

28.03.2013 803 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m
- - чинний - - 
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зняття з балансу житлово-

комунального господарства 

житлових будинків, у яких 

приватизоване або викуплене 

житло та передачу їх у 

власність громадянам, 

юридичним особам 

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/803.pdf 

 

Про порядок продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення та прав на них 

шляхом аукціону у 

м.Мукачево 

 

31.05.2013 845 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/845.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження 

Положення "Про порядок 

отримання в користування 

земельних ділянок 

територіальної громади міста 

Мукачева під забудову на 

умовах договору 

суперфіцію" 

31.05.2013 847 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/847.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження 

Положення "Про порядок 

сервітутного використання 

земель комунальної 

власності територіальної 

громади м. Мукачево" 

26.02.2015 1355 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/1355.pdf 

 

- - чинний - - 

Про порядок отримання 

паспортів відкритих 

майданчиків біля 

стаціонарних закладів 

ресторанного господарства 

30.04.2015 1409 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/1409.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження Правил 

утримання собак та котів в 

місті Мукачево 

30.04.2015 1413 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

- - чинний - - 
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2011-2015/1413.pdf 

 

Виконавчий 

комітет 

Мукачівської 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення 

телекомунікаційних мереж, 

мереж зв'язку та іншого 

слабкострумового 

обладнання в житлових 

будинках та інших об'єктах 

комунальної власності 

територіальної громади 

м.Мукачево 

26.05.2015 144 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/144.pdf 

 

- - чинний - - 

Мукачівська 

міська рада 

Про зменшення шкідливого 

впливу куріння тютюнових 

виробів на здоров'я 

населення м.Мукачево 

25.06.2015 1469 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/1469.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження порядку 

надання у користування на 

умовах оренди водних 

об'єктів, розташованих на 

території Мукачівської 

міської ради 

22.10.2015 1576 https://mukachevo-

rada.gov.ua/storage/app/m

edia/docs/Regulaytorna_di

jalnist/Regulyatorni-akti-

2011-2015/1576.pdf 

 

- - чинний - - 

Про затвердження порядку 

здійснення контролю за 

використанням та охороною 

земель комунальної 

власності, додержанням 

земельного та екологічного 

законодавства на території 

Мукачівської міської ради 

11.02.2016 104 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

zdiysnennya-kontrolyu-za-

vikoristannyam-ta-

okhoronoyu-zemel-

komunalnoi-vlasnosti-

doderzhannyam-

zemelnogo-ta-

ekologichnogo-

zakonodavstva-na-teritorii-

mukachivskoi-m 

 

- - чинний - - 
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Про затвердження Порядку 

встановлення земельних 

сервітутів для розміщення 

об'єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної 

інфраструктури та зв'язку, 

прилеглих територій діючих 

автозаправних станцій (що 

використовуються для 

розміщення під'їздів, зон, 

благоустрою та озеленення) 

31.03.2016 166 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

vstanovlennya-zemelnikh-

servitutiv-dlya-

rozmishchennya-obektiv-

inzhenernoi-transportnoi-

energetichnoi-

infrastrukturi-ta-zvyazku-

prileglikh-teritoriy-

diyuchikh-avto 

 

- - чинний - - 

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 

 

28.04.2016 184 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

viznachennya-ta-

vidshkoduvannya-mmr-

zbitkiv-zapodiyanikh-

vnaslidok-

nevikoristannya-

zemelnikh-dilyanok-

samovilnogo-zaynyattya-

zemelnikh-dilyanok-ta-

vikoristannya-z- 

 

- - чинний - - 

Про затвердження Порядку 

оформлення договорів 

оренди землі у місті 

Мукачеві 

28.04.2016 185 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

oformlennya-dogovoriv-

orendi-zemli-u-misti-

mukachevi 

 

- - чинний - - 

Про затвердження Порядку 

вжиття заходів щодо 

очищення території міста 

Мукачево від незаконно 

розміщених об'єктів 

26.05.2016 215 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

vzhittya-zakhodiv-

shchodo-ochishchennya-

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zemelnikh-servitutiv-dlya-rozmishchennya-obektiv-inzhenernoi-transportnoi-energetichnoi-infrastrukturi-ta-zvyazku-prileglikh-teritoriy-diyuchikh-avto
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-ta-vidshkoduvannya-mmr-zbitkiv-zapodiyanikh-vnaslidok-nevikoristannya-zemelnikh-dilyanok-samovilnogo-zaynyattya-zemelnikh-dilyanok-ta-vikoristannya-z-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-u-misti-mukachevi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-u-misti-mukachevi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-u-misti-mukachevi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-u-misti-mukachevi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-u-misti-mukachevi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-u-misti-mukachevi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vzhittya-zakhodiv-shchodo-ochishchennya-teritorii-mista-mukachevo-vid-nezakonno-rozmishchenikh-obektiv
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vzhittya-zakhodiv-shchodo-ochishchennya-teritorii-mista-mukachevo-vid-nezakonno-rozmishchenikh-obektiv
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vzhittya-zakhodiv-shchodo-ochishchennya-teritorii-mista-mukachevo-vid-nezakonno-rozmishchenikh-obektiv
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vzhittya-zakhodiv-shchodo-ochishchennya-teritorii-mista-mukachevo-vid-nezakonno-rozmishchenikh-obektiv
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vzhittya-zakhodiv-shchodo-ochishchennya-teritorii-mista-mukachevo-vid-nezakonno-rozmishchenikh-obektiv


teritorii-mista-mukachevo-

vid-nezakonno-

rozmishchenikh-obektiv 

 

Про заборону реалізації 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

пива та тютюнових виробів в 

малих архітектурних формах 

на території м. Мукачева 

23.06.2016 240 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zaboronu-realizatsii-

alkogolnikh-

slaboalkogolnikh-napoiv-

piva-ta-tyutyunovikh-

virobiv-v-malikh-

arkhitekturnikh-formakh-

na-teritorii-mmukachevo 

 

- - чинний - - 

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої 

реклами у м.Мукачево 

15.12.2016 423 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-pravil-

rozmishchennya-

zovnishnoi-reklami-u-m-

mukachevo 

 

- - чинний - - 

 

Про затвердженя Правил 

благоустрою забезпечення 

чистоти, порядку утримання 

і прибирання вуличних, 

дворових територій, парків, 

скверів м.Мукачево в новій 

редакції 

16.03.2017 554 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-pravil-

blagoustroyu-

zabezpechennya-chistoti-

poryadku-utrimannya-i-

pribirannya-vulichnikh-

dvorovikh-teritoriy-parkiv-

skveriv-m-mukachevo-v-

noviy-redaktsii 

 

- - чинний - - 

Виконавчий 

комітет 

Мукачівської 

міської ради 

Про встановлення вартості 

тарифів на послуги 

реєстрації, транспортування, 

утримання та вилову 

домашніх тварин в 

м.Мукачево та районах 

29.05.2017 140 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-vartosti-

tarifiv-na-poslugi-

reestratsii-

transportuvannya-

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-realizatsii-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-piva-ta-tyutyunovikh-virobiv-v-malikh-arkhitekturnikh-formakh-na-teritorii-mmukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoi-reklami-u-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoi-reklami-u-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoi-reklami-u-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoi-reklami-u-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoi-reklami-u-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozmishchennya-zovnishnoi-reklami-u-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-blagoustroyu-zabezpechennya-chistoti-poryadku-utrimannya-i-pribirannya-vulichnikh-dvorovikh-teritoriy-parkiv-skveriv-m-mukachevo-v-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-vartosti-tarifiv-na-poslugi-reestratsii-transportuvannya-utrimannya-ta-vilovu-domashnikh-ta-bezdoglyadnikh-tvarin-v-mmukachevo-ta-rayonakh-zakarpatskoi-oblasti
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-vartosti-tarifiv-na-poslugi-reestratsii-transportuvannya-utrimannya-ta-vilovu-domashnikh-ta-bezdoglyadnikh-tvarin-v-mmukachevo-ta-rayonakh-zakarpatskoi-oblasti
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-vartosti-tarifiv-na-poslugi-reestratsii-transportuvannya-utrimannya-ta-vilovu-domashnikh-ta-bezdoglyadnikh-tvarin-v-mmukachevo-ta-rayonakh-zakarpatskoi-oblasti
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-vartosti-tarifiv-na-poslugi-reestratsii-transportuvannya-utrimannya-ta-vilovu-domashnikh-ta-bezdoglyadnikh-tvarin-v-mmukachevo-ta-rayonakh-zakarpatskoi-oblasti
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-vartosti-tarifiv-na-poslugi-reestratsii-transportuvannya-utrimannya-ta-vilovu-domashnikh-ta-bezdoglyadnikh-tvarin-v-mmukachevo-ta-rayonakh-zakarpatskoi-oblasti
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-vartosti-tarifiv-na-poslugi-reestratsii-transportuvannya-utrimannya-ta-vilovu-domashnikh-ta-bezdoglyadnikh-tvarin-v-mmukachevo-ta-rayonakh-zakarpatskoi-oblasti


Закарпатської області utrimannya-ta-vilovu-

domashnikh-ta-

bezdoglyadnikh-tvarin-v-

mmukachevo-ta-rayonakh-

zakarpatskoi-oblasti 

 

Про викладення рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

"Про затвердження порядку 

проведення анкетування" від 

22 листопада 2016р. № 325 у 

новій редакції 

30.10.2017 333 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vikladennya-rishennya-

vikonavchogo-komitetu-

mukachivskoi-miskoi-radi-

pro-zatverdzhennya-

poryadku-provedennya-

anketuvannya-vid-22-

listopada-2016r-325-u-

noviy-redaktsii 

 

- - чинний - - 

Мукачівська 

міська рада 

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 

26.04.2018 1009 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-

polozhennya-pro-

poryadok-peredachi-

vikonavchim-komitetom-

mukachivskoi-miskoi-radi-

kvartir-budinkiv-zhilikh-

primishchen-u-

gurtozhitkakh-shcho-

nalezhat-do-komunalnoi-

vlasnost 

 

- - чинний - - 

Виконавчий 

комітет 

Мукачівської 

міської ради 
 

Про встановлення тарифів на 

ритуальні послуги 

08.05.2018 128 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-tarifiv-na-

ritualni-poslugi-v-m-

mukachevo 

 

- - чинний - - 

Про організацію дорожнього 

руху в центральній частині 

22.05.2018 147 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-
- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vikladennya-rishennya-vikonavchogo-komitetu-mukachivskoi-miskoi-radi-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-anketuvannya-vid-22-listopada-2016r-325-u-noviy-redaktsii
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-peredachi-vikonavchim-komitetom-mukachivskoi-miskoi-radi-kvartir-budinkiv-zhilikh-primishchen-u-gurtozhitkakh-shcho-nalezhat-do-komunalnoi-vlasnost
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-ritualni-poslugi-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-ritualni-poslugi-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-ritualni-poslugi-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-ritualni-poslugi-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-ritualni-poslugi-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-organizatsiyu-dorozhnogo-rukhu-v-tsentralniy-chastini-mista
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-organizatsiyu-dorozhnogo-rukhu-v-tsentralniy-chastini-mista


міста organizatsiyu-dorozhnogo-

rukhu-v-tsentralniy-

chastini-mista 

 

Про затвердження правил 

приймання стічних вод до 

системи централізованого 

водовідведення м.Мукачево 

12.02.2019 31 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-pravil-

priymannya-stichnikh-

vod-do-sistemi-

tsentralizovanogo-

vodovidvedennya-m-

mukachevo 

 

- - чинний - - 

Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах 

загального користування в 

межах Мукачівської міської 

територіальної громади (із 

змінами, внесеними згідно з 

рішенням виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради від 22.12.2020 р. 

№ 522 "Про внесення змін до 

деяких рішень виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради") 

17.12.2019 415 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

provedennya-konkursu-z-

perevezennya-pasazhiriv-

na-avtobusnikh-

marshrutakh-zagalnogo-

koristuvannya-v-mezhakh-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-

gromadi 

 

- - чинний - - 

Про затвердження Порядку 

видалення зелених 

насаджень на території 

Мукачівської міської 

територіальної громади та 

Положення про комісію з 

обстеження зелених 

насаджень, що підлягають 

видаленню та 

пересаджуванню  (із 

21.01.2020 11 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

vidalennya-zelenikh-

nasadzhen-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-

gromadi-ta-polozhennya-

pro-komisiyu-z-

obstezhennya-zelenikh-

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-priymannya-stichnikh-vod-do-sistemi-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-z-perevezennya-pasazhiriv-na-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-v-mezhakh-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vidalennya-zelenikh-nasadzhen-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-ta-polozhennya-pro-komisiyu-z-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-shcho-


змінами, внесеними згідно з 

рішенням виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради від 22.12.2020 р. 

№ 522 "Про внесення змін до 

деяких рішень виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради") 

nasadzhen-shcho- 

 

Про затвердження Порядку 

розміщення вивісок на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади  (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради") 

21.01.2020 18 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

rozmishchennya-vivisok-

na-teritorii-mukachivskoi-

miskoi-obednanoi-

teritorialnoi-gromadi 

 

- - чинний - - 

Про затвердження тарифу на 

перевезення пасажирів 

автобусними маршрутами 

загального користування в м. 

Мукачево 

03.03.2020 98 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-tarifu-na-

perevezennya-pasazhiriv-

avtobusnimi-marshrutami-

zagalnogo-koristuvannya-

v-m-mukachevo 

 

- - чинний - - 

Про порядок ведення 

дрібнороздрібної торгівлі на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади  (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

07.04.2020 136 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

poryadok-vedennya-

dribnorozdribnoi-torgivli-

nateritorii-mukachivskoi-

miskoi-obednanoi-

teritorialnoi-gromadi 

 

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozmishchennya-vivisok-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-v-m-mukachevo
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-poryadok-vedennya-dribnorozdribnoi-torgivli-nateritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi


рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради") 

Про встановлення режиму 

роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарства, 

побутового обслуговування 

населення та сфери розваг на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади  (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради") 

07.04.2020 137 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-rezhimu-

roboti-zakladiv-torgivli-

restorannogo-

gospodarstva-pobutovogo-

obslugovuvannya-

naselennya-ta-sferi-

rozvag-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-gro 

 

- - чинний - - 

Про затвердження правил 

проведення земляних робіт 

на території Мукачівської 

міської територіальної 

громади (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради") 

07.04.2020 140 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

oprilyudnennya-proektu-

rishennya-pro-

zatverdzhennya-pravil-

provedennya-zemlyanikh-

robit-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-

gromadi-2 

 

- - чинний - - 

Про затвердження вимог та 

рекомендацій до дизайну 

адресного господарства 

(покажчиків геонімів, 

номерів будівель) на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади  (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

07.04.2020 143 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-vimog-ta-

rekomendatsiy-do-

dizaynu-adresnogo-

gospodarstva-

pokazhchikiv-geonimiv-

nomeriv-budivel-na-

teritorii-mukachivskoi-

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-roboti-zakladiv-torgivli-restorannogo-gospodarstva-pobutovogo-obslugovuvannya-naselennya-ta-sferi-rozvag-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gro
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-oprilyudnennya-proektu-rishennya-pro-zatverdzhennya-pravil-provedennya-zemlyanikh-robit-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-ta-rekomendatsiy-do-dizaynu-adresnogo-gospodarstva-pokazhchikiv-geonimiv-nomeriv-budivel-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi


виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради") 

 

miskoi-obednanoi-

teritorialnoi-gromadi 

 

Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу із 

залучення підприємства 

(організації) для здійснення 

функцій робочого органу для 

організації проведення 

конкурсів на автобусних 

маршрутах загального 

користування в межах 

Мукачівської міської 

територіальної громади (із 

змінами, внесеними згідно з 

рішенням виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради від 22.12.2020 р. 

№ 522 "Про внесення змін до 

деяких рішень виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради") 

19.05.2020 198 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-

provedennya-konkursu-iz-

zaluchennya-pidpriemstva-

organizatsii-dlya-

zdiysnennya-funktsiy-

robochogo-organu-dlya-

organizatsii-provedennya-

konkursiv-na-avtobusnikh-

mar 

 

- - чинний - - 

 

Про затвердження Правил 

користування міським 

пасажирським транспортом 

на території Мукачівської 

міської територіальної 

громади  (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету 

02.06.2020 214 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-pravil-

koristuvannya-miskim-

pasazhirskim-transportom-

na-teritorii-mukachivskoi-

miskoi-obednanoi-

teritorialnoi-gromadi 

 

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-iz-zaluchennya-pidpriemstva-organizatsii-dlya-zdiysnennya-funktsiy-robochogo-organu-dlya-organizatsii-provedennya-konkursiv-na-avtobusnikh-mar
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-koristuvannya-miskim-pasazhirskim-transportom-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi


Мукачівської міської ради") 

 

Про затвердження тарифу на 

перевезення пасажирів 

автобусними маршрутами 

загального користування на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади  (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

від 22.12.2020 р. № 522 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради") 

07.07.2020 249 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-tarifu-na-

perevezennya-pasazhiriv-

avtobusnimi-marshrutami-

zagalnogo-koristuvannya-

na-teritorii-mukachivskoi-

miskoi-obednanoi-

teritorialnoi-gromadi 

 

- - чинний - - 

 

Про затвердження вартості 

надання платних медичних 

послуг, що надаються КНП 

"Мукачівська ЦРЛ" 

23.03.2021 102 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-vartosti-

nadannya-platnih-

medichnih-poslug-shcho-

nadayutsya-knp-

mukachivska-crl 

 

- - чинний - - 

Про затвердження 

Положення про порядок 

надання послуг у сфері 

відпочинку і розваг на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

21.09.2021 379 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-

polozhennya-pro-

poryadok-nadannya-

poslug-u-sferi-

vidpochinku-i-rozvag-na-

teritoriyi-mukachivskoyi-

miskoyi-teritorialnoyi-

gromadi-2 

 

- - чинний - - 

Про затвердження тарифів на 

перевезення пасажирів 

автобусними маршрутами 

загального користування на 

12.10.2021 414 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-tarifiv-na-

perevezennya-pasazhiriv-

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifu-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-vartosti-nadannya-platnih-medichnih-poslug-shcho-nadayutsya-knp-mukachivska-crl
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-nadannya-poslug-u-sferi-vidpochinku-i-rozvag-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifiv-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifiv-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifiv-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tarifiv-na-perevezennya-pasazhiriv-avtobusnimi-marshrutami-zagalnogo-koristuvannya-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2


території Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

avtobusnimi-marshrutami-

zagalnogo-koristuvannya-

na-teritoriyi-

mukachivskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-2 

 

Мукачівська 

міська рада 
 

Про заборону продажу пива 

(крім безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових на території 

Мукачівської міської 

територіальної громади (із 

змінами, внесеними згідно з 

рішенням 3 позачергової 

сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 

22.12.2020 р. № 97 "Про 

внесення змін до деяких 

рішень Мукачівської міської 

ради") 

21.05.2020 1904 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

zaboronu-prodazhu-piva-

krim-bezalkogolnogo-

alkogolnikh-

slaboalkogolnikh-napoiv-

vin-stolovikh-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-

gromadi 

 

- - чинний - - 

Про встановлення ставок із 

сплати земельного податку 

на території Мукачівської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

25.06.2020 1943 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-stavok-iz-

splati-zemelnogo-podatku-

na-teritorii-mukachivskoi-

miskoi-obednanoi-

teritorialnoi-gromadi-na-

2021-rik 

 

- - чинний - - 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території Мукачівської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

25.06.2020 1947 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-stavok-ta-

pilg-iz-splati-podatku-na-

nerukhome-mayno-

vidminne-vid-zemelnoi-

dilyanki-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-zaboronu-prodazhu-piva-krim-bezalkogolnogo-alkogolnikh-slaboalkogolnikh-napoiv-vin-stolovikh-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-nerukhome-mayno-vidminne-vid-zemelnoi-dilyanki-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik


obednanoi-teritorialnoi-

gromadi-na-2021-rik 

 

Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців 

на території Мукачівської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

25.06.2020 1948 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-rozmiriv-

stavok-edinogo-podatku-

dlya-fizichnikh-osib-

pidpriemtsiv-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-

gromadi-na-2021-rik 

 

- - чинний - - 

Про встановлення розміру 

ставки туристичного збору 

на території Мукачівської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

25.06.2020 1949 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-rozmiru-

stavki-turistichnogo-

zboru-na-teritorii-

mukachivskoi-miskoi-

obednanoi-teritorialnoi-

gromadi-na-2021-rik 

 

- - чинний - - 

 

Про встановлення ставок із 

сплати земельного податку 

на території Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

25.06.2021 414 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-stavok-iz-

splati-zemelnogo-podatku-

na-teritoriyi-

mukachivskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-2 

 

- - чинний - - 

Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців 

на території Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

25.06.2021 415 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-rozmiriv-

stavok-yedinogo-podatku-

dlya-fizichnih-osib-

pidpriyemciv-na-teritoriyi-

mukachivskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-2 

- - чинний - - 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-edinogo-podatku-dlya-fizichnikh-osib-pidpriemtsiv-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritorii-mukachivskoi-miskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2021-rik
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-iz-splati-zemelnogo-podatku-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiriv-stavok-yedinogo-podatku-dlya-fizichnih-osib-pidpriyemciv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2


 

Про встановлення розміру 

ставки туристичного збору 

на території Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

25.06.2021 416 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-rozmiru-

stavki-turistichnogo-

zboru-na-teritoriyi-

mukachivskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-2 

 

 

- - чинний - - 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

25.06.2021 417 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-stavok-ta-

pilg-iz-splati-podatku-na-

neruhome-majno-

vidminne-vid-zemelnoyi-

dilyanki-na-teritoriyi-

mukachivskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-2 

 

- - чинний - - 

Про встановлення ставки 

збору за місця для 

паркування транспортних 

засобів на території 

Мукачівської міської 

територіальної громади 

25.06.2021 419 https://mukachevo-

rada.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-stavki-

zboru-za-miscya-dlya-

parkuvannya-transportnih-

zasobiv-na-teritoriyi-

mukachivskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-2 

 

- - чинний - - 

Неліпинська 

сільська 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного 

податку на території 

Неліпинської сільської ради 

12.07.2021 150 https://nelipynska-

gromada.gov.ua/miscevi-

podatki-ta-zbori-16-20-29-

20-11-2020/ 

Наявні Викона

ні 

чинний - - 

Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного 

податку на території 

Неліпинської сільської ради 

12.07.2021 151 https://nelipynska-

gromada.gov.ua/miscevi-

podatki-ta-zbori-16-20-29-

20-11-2020/ 

Наявні Викона

ні 

чинний - - 

Про встановлення ставок 12.07.2021 152 https://nelipynska- Наявні Викона чинний - = 

https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rozmiru-stavki-turistichnogo-zboru-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavok-ta-pilg-iz-splati-podatku-na-neruhome-majno-vidminne-vid-zemelnoyi-dilyanki-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
https://mukachevo-rada.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-stavki-zboru-za-miscya-dlya-parkuvannya-transportnih-zasobiv-na-teritoriyi-mukachivskoyi-miskoyi-teritorialnoyi-gromadi-2
http://nelipynska-gromada.gov.ua/
http://nelipynska-gromada.gov.ua/
http://nelipynska-gromada.gov.ua/
http://nelipynska-gromada.gov.ua/
http://nelipynska-gromada.gov.ua/
http://nelipynska-gromada.gov.ua/


єдиного податку на території 

Неліпинської сільської ради 

gromada.gov.ua/miscevi-

podatki-ta-zbori-16-20-29-

20-11-2020/ 

ні 

Про встановлення ставок 

туристичного збору на 

території Неліпинської 

сільської ради 

12.07.2021 153 https://nelipynska-

gromada.gov.ua/miscevi-

podatki-ta-zbori-16-20-29-

20-11-2020/ 

Наявні Викона

ні 

чинний - - 

Нересницька 

сільська 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Регуляторна політика” 

http://neresnycka.gromada.org.ua/news/1611949317/ 
- - чинні   

Нижньоворітська 

сільська 

територіальна 

громада Мукачів

ського району 

Про затвердження 

регламенту та переліку 

послуг ЦНАП 

09.03.2021  114 http://nizhnovoritska.grom

ada.org.ua/docs/709008/ 

Відсутні  чинний   

Про затвердження Програми 

поводження з твердими 

побутовими відходами в 

населених пунктах 

Нижньоворітської сільської 

ради на 2021-2025 роки 

01.06.2021  162 http://nizhnovoritska.grom

ada.org.ua/docs/781794/ 

 

Відсутні  чинний   

Про внесення змін до 

рішення №262 від 09.07.2020 

року «Про встановлення 

місцевих податків та зборів 

на 2021 рік» та продовження 

його дії 

06.07.2021  258 http://nizhnovoritska.grom

ada.org.ua/docs/840382/ 

Відсутні  чинний   

Про затвердження Правил 

благоустрою 

Нижньоворітської сільської 

ради 

09.03.2021  119 http://nizhnovoritska.grom

ada.org.ua/docs/709013/ 

Відсутні  чинний   

Оноківська 

сільська 

територіальна 

громада 

Ужгородського 

району 

Про встановлення 

земельного податку 

на території Оноківської 

сільської ради 

 

08.07.2021 

 

480 

 

https://onokivska-

gromada.gov.ua/news/163

2827497/ 

 

+ 

в стадії 

усуненн

я 

 

 
з 

01.01.202

2 

  

Про встановлення розмірів 

орендної 

 

08.07.2021 

 

481 

 

https://onokivska-
 

+ 

в 

стадіїус

 
з 

01.01.202
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плати за користування 

земельними 

ділянками комунальної 

власності 

gromada.gov.ua/news/163

2827522/ 

унення 

 

2 

Про встановлення податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки на території 

Оноківської сільської ради 

 

08.07.2021 

 

479 

 

https://onokivska-

gromada.gov.ua/news/163

2827473/ 

 

+ 

в стадії 

усуненн

я 

 

 
з 

01.01.202

2 

  

Про встановлення єдиного 

податку 

на території Оноківської 

сільської ради 

 

08.07.2021 

 

477 

 

https://onokivska-

gromada.gov.ua/news/163

2827444/ 

 

+ 

 

+ 

з 

01.01.202

2 

  

Про встановлення збору за 

місця для 

паркування транспортних 

засобів на 

території Оноківської 

сільської ради 

 

08.07.2021 

 

478 

https://onokivska-

gromada.gov.ua/news/163

2827344/ 

onokivska-gromada.gov.ua 

 

+ 

 

+ 

з 

01.01.202

2 

  

 

Про встановлення 

туристичного збору на 

території Оноківської 

сільської ради 

 

08.07.2021 

 

476 

 

https://onokivska-

gromada.gov.ua/news/163

2827392/ 

 

+ 

 

+ 

з 

01.01.202

2 

  

Перечинська 

міська 

територіальна 

громада 

Ужгородського 

району 

Про місцеві податки та збори 

на 2021 рік 

14.07.2020 820 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Про затвердження Правил 

благоустрою Перечинської 

ОТГ 

05.12.2019 678 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Про затвердження 

Положення про 

порядок розміщення 

зовнішньої реклами в м. 

Перечин 

14.05.2019 

 

528 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Про затвердження 

порядку встановлення 

вивісок у Перечинській ОТГ 

07.12.2017 140 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Про затвердження Правил 08.04.2021 150 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

https://pmr.gov.ua/
https://pmr.gov.ua/
https://pmr.gov.ua/
https://pmr.gov.ua/
https://pmr.gov.ua/
https://pmr.gov.ua/
https://pmr.gov.ua/uploads/files/%D0%94%D1%96%D1%8E%D1%87%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%94%D1%96%D1%8E%D1%87%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.doc


утримання домашніх тварин 

на території Перечинської 

територіальної громади 

Про затвердження тарифів на 

послуги з поводження з 

побутовими відходами на 

2021 рік та норм утворення 

ТПВ по КП «Комунальник» 

на 2021-2025 рр 

21.01.2021 5 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Про затвердження нових 

тарифів на водопостачання 

та водовідведення 

29.05.2008 210 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Про затвердження тарифів на 

утримання будинків та 

прибудинкових територій 

житлового фонду м.Перечин 

23.03.2018 47 https://pmr.gov.ua/ відсутні - чинний - - 

Пийтерфолвів-

ська сільська 

територіальна 

громадаБере-

гівського району 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки на 

території Пийтерфолвівської 

сільської ради 

12.07.2021  606  www.peterfalvaotg.gov.ua  

у розділі доступ до 

публічної інформації, 

рішення 7 сесії 8 

скликання  

https://drive.google.com/d

rive/folders/1hEORplEUA

zNWYlZy9BPYJs9_ImBb

xd26 

Пропози

ції щодо 

усунення 

недоліків 

були 

висвітлен

і на сайті  

ДРС  

Недолік

и  були 

усуненн

і перед 

затверд

женням 

на сесії 

сільсько

ї ради   

чинний - - 

Про встановлення норм 

витрат на копіювання, друк, 

сканування документів, що 

надаються за запитом 

12.07.2021  609  www.peterfalvaotg.gov.ua 

у розділі доступ до 

публічної інформації, 

рішення 7 сесії 8 

скликання     

https://drive.google.com/d

rive/folders/1hEORplEUA

zNWYlZy9BPYJs9_ImBb

xd26 

Пропози

ції щодо 

усунення 

недоліків 

були 

висвітлен

і на сайті  

ДРС  

Недолік

и  були 

усуненн

і перед 

затверд

женням 

на сесії 

сільсько

ї ради   

чинний - - 

Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців 

на території 

12.07.2021  607  www.peterfalvaotg.gov.ua у 

розділі доступ до 

публічної інформації, 

рішення 7 сесії 8 

Пропози

ції щодо 

усунення 

недоліків 

Недолік

и  були 

усуненн

і перед 

чинний - - 

http://www.peterfalvaotg.gov.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
http://www.peterfalvaotg.gov.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
http://www.peterfalvaotg.gov.ua/


Пийтерфолвівської сільської 

ради 

скликання  
https://drive.google.com/driv

e/folders/1hEORplEUAzNW

YlZy9BPYJs9_ImBbxd26 

були 

висвітлен

і на сайті  

ДРС  

затверд

женням 

на сесії 

сільсько

ї ради   

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території  

Пийтерфолвівської  сільської 

ради 

12.07.2021  605  www.peterfalvaotg.gov.ua у 

розділі доступ до 

публічної інформації, 

рішення 7 сесії 8 

скликання  
https://drive.google.com/driv

e/folders/1hEORplEUAzNW

YlZy9BPYJs9_ImBbxd26 

Пропози

ції щодо 

усунення 

недоліків 

були 

висвітлен

і на сайті  

ДРС  

Недолік

и  були 

усуненн

і перед 

затверд

женням 

на сесії 

сільсько

ї ради   

чинний - - 

Про встановлення розміру 

ставки туристичного збору 

на території  

Пийтерфолвівської  сільської 

ради 

 

12.07.2021  608  www.peterfalvaotg.gov.ua у 

розділі у розділі доступ 

до публічної інформації, 

рішення 7 сесії 8 

скликання  
https://drive.google.com/driv

e/folders/1hEORplEUAzNW

YlZy9BPYJs9_ImBbxd26 

Пропози

ції щодо 

усунення 

недоліків 

були 

висвітлен

і на сайті  

ДРС  

Недолік

и  були 

усуненн

і перед 

затверд

женням 

на сесії 

сільсько

ї ради   

чинний - - 

Пилипецька 

сільська 

територіальна 

громада Хустськ

ого району 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Рішення” 

https://www.pylypets.org.ua/decision.php 

- - чиннї   

Полянська 

сільська 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

 Про встановлення розміру 

ставки туристичного збору 

на території Полянської 

сільської ради на 2021 рік 

25.06.2020 

883 

https://polyanska-

gromada.gov.ua/docs/4559

07/ 
- - 

чинний   

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

території Полянської 

сільської ради на 2021 рік 

25.06.2020 882 https://polyanska-

gromada.gov.ua/docs/4559

04/ 
- - 

чинний   

https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
http://www.peterfalvaotg.gov.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
http://www.peterfalvaotg.gov.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://drive.google.com/drive/folders/1hEORplEUAzNWYlZy9BPYJs9_ImBbxd26
https://www.pylypets.org.ua/
https://www.pylypets.org.ua/
https://www.pylypets.org.ua/
https://www.pylypets.org.ua/
https://www.pylypets.org.ua/
https://polyanska-gromada.gov.ua/
https://polyanska-gromada.gov.ua/
https://polyanska-gromada.gov.ua/
https://polyanska-gromada.gov.ua/
https://polyanska-gromada.gov.ua/
https://polyanska-gromada.gov.ua/
https://rada.info/upload/users_files/04351587/64456cc930fefc82802d01302a6a7890.doc
https://rada.info/upload/users_files/04351587/64456cc930fefc82802d01302a6a7890.doc
https://rada.info/upload/users_files/04351587/64456cc930fefc82802d01302a6a7890.doc
https://rada.info/upload/users_files/04351587/64456cc930fefc82802d01302a6a7890.doc


Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців 

на території Полянської 

сільської ради на 2021 рік 

25.06.2020 881 https://polyanska-

gromada.gov.ua/docs/4559

00/ - - 

чинний   

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Полянської сільської ради на 

2021 рік 

25.06.2020 880 https://polyanska-

gromada.gov.ua/docs/4558

98/ - - 

чинний   

Про встановлення ставки 

збору за місця паркування 

транспортних засобів на 

території Полянської 

сільської ради на 2021 рік 

25.06.2020 879 https://polyanska-

gromada.gov.ua/docs/4558

96/ - - 

чинний   

Рахівська міська 

територіальна 

громада 

У розділі “Місцеві податки і збори” 

http://rakhiv-mr.gov.ua/mistsevi-podatky-ta-zbory/ 

- - чинні   

Свалявська 

міська 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Регуляторна політика” 

https://svalyavska-gromada.gov.ua/regulyatorna-politika-21-29-43-21-02-2021/ 

- - чинні   

Середнянська 

селищна 

територіальна 

громадаУжгород

ського району 

Про місцеві податки та збори 15.07.2021 б/н http://uzh-

rajrada.gov.ua/visti-z-sil-

skikh-rad/4602-rishennia-

5-sesii-8-sklykannia-

serednianskoi-selyshchnoi-

rady-vid-15-lypnia-2021-

roku-pro-mistsevi-

podatky-ta-zbory.html 

- - чинний   

Синевирська 

сільська 

територіальна 

громада 

Хустського 

району 

Єдиний податок 24.12.2019 9   https://synevyrska-

gromada.gov.ua/regulyator

na-politika-15-40-52-13-

07-2021/ 

- - чинний   

Туристичний збір 28.02.2019 6 https://synevyrska-

gromada.gov.ua/regulyator

- - чинний   

http://rakhiv-mr.gov.ua/
http://rakhiv-mr.gov.ua/
http://rakhiv-mr.gov.ua/
https://svalyavska-gromada.gov.ua/
https://svalyavska-gromada.gov.ua/
https://svalyavska-gromada.gov.ua/
https://svalyavska-gromada.gov.ua/
https://svalyavska-gromada.gov.ua/
https://svalyavska-gromada.gov.ua/
http://synevyrska-gromada.gov.ua/
http://synevyrska-gromada.gov.ua/
http://synevyrska-gromada.gov.ua/
http://synevyrska-gromada.gov.ua/
http://synevyrska-gromada.gov.ua/
http://synevyrska-gromada.gov.ua/


na-politika-15-40-52-13-

07-2021/ 

Солотвинська 

селищна 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

Регуляторні акти розміщено у розділі “Регуляторна політика” 

https://solotvino-rada.gov.ua/news/1618589169/ 

- - чинні   

Ставненська 

сільська 

територіальна 

громада 

Ужгородського 

району 

У розділі “Діючі регуляторні акти” 

http://www.stav.gov.ua/storinka/diyuchi-regulyatorni-akty 

- - чинні   

Сюртівська 

сільська 

територіальна 

громада Ужгород

ського району 

У розділі “Офіційні документи” 

http://siurtivska.gromada.org.ua/docs/ 

- - чинні   

Тересвянська 

селищна 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

У розділі “Регуляторна політика” 

https://teresva-rada.gov.ua/regulyatorna-politika-10-52-00-05-02-2021/ 
- - чинні   

Тур’є-

Реметівська 

сільська 

територіальна 

громада Ужгород

ського району 

Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

27.04.2021 140 https://t-

remeta.gov.ua/uploads-

sesia-VIII-sklikanna-3.pdf 

 

- - чинний   

Тячівська міська 

територіальна 

громада 

Про встановлення 

мінімальної вартості 

місячної орендної плати за 

один квадратний метр 

загальної площі нерухомості 

з урахуванням місця її 

розташування, інших 

06.04.2021 

 

352 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053766/ea8404

9ec7bf1c3dc9e20b7e7d7ec

fe1.pdf 

- - чинний   

http://solotvynska.gromada.org.ua/
http://solotvynska.gromada.org.ua/
http://solotvynska.gromada.org.ua/
http://solotvynska.gromada.org.ua/
http://solotvynska.gromada.org.ua/
http://solotvynska.gromada.org.ua/
http://siurtivska.gromada.org.ua/
http://siurtivska.gromada.org.ua/
http://siurtivska.gromada.org.ua/
http://siurtivska.gromada.org.ua/
http://siurtivska.gromada.org.ua/
http://teresvyanska.gromada.org.ua/
http://teresvyanska.gromada.org.ua/
http://teresvyanska.gromada.org.ua/
http://teresvyanska.gromada.org.ua/
http://teresvyanska.gromada.org.ua/
http://teresvyanska.gromada.org.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://tyachiv-city.gov.ua/
https://tyachiv-city.gov.ua/
https://tyachiv-city.gov.ua/


функціональних та якісних 

показників при передачі в 

оренду (суборенду) та 

житловий найм на території 

населених пунктів Тячівської 

міської територіальної 

громади на 2021 рік 

Про затвердження 

Положення про тарифи на 

платні медичні послуги в 

комунальному 

некомерційному 

підприємстві «Тячівська 

консультативна поліклініка» 

Тячівської міської ради 

Закарпатської області 

27.05.2021  606 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053766/6ec884

4dd5bd737ea038e04f67dd

f70f.pdf 

- - чинний   

Про затвердження 

Положення про квартирний 

облік при виконавчому 

комітеті Тячівської міської 

ради в новій редакції та 

Методики розрахунку 

орендної плати за оренду 

об’єктів комунальної 

власності Тячівської 

територіальної громади в 

новій редакції 

 

15.07.2021  705 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053766/a7f118

ea4b632e32b29b78a4a55c

b9db.pdf 

- - чинний   

Про затвердження 

Положення про тарифи на 

платні медичні послуги в 

комунальному 

некомерційному 

підприємстві «Тячівська 

районна лікарня» Тячівської 

міської ради Закарпатської 

області 

17.09.2021  1024 https://rada.info/upload/us

ers_files/04053766/99793a

49fdcc863fc0043577ec70d

977.pdf 

- - чинний   

Углянська У розділі “Офіційні документи” - - чинні   

https://uglyanska-gromada.gov.ua/


сільська 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

 

https://uglyanska-

gromada.gov.ua/docs/?type=6035&conv=0&sess=0&number=&from_date=&title=&fi

lter=y 

Ужгородська 

міська 

територіальна 

громада 

У розділі “Регуляторна діяльність” 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/regulyatorna-diyalnist#xp9oszgw01l, а також 

розміщуються на сторінках газети “Ужгород” 

- - чинні   

Усть-Чорнянська 

селищна 

територіальна 

громада 

Тячівського 

району 

Ставка туристичного збору 04.06.2020 635 https://ust-karpat.gov.ua - - чинний   

Ставки по платі за землю та 

пільги щодо земельного 

податку 

04.06.2020 636 https://ust-karpat.gov.ua   чинний   

Акцизний податок 04.06.2020 637 https://ust-karpat.gov.ua -  чинний   

Транспортний 04.06.2020 638 https://ust-karpat.gov.ua -  чинний   

Податок на  04.06.2020 639 https://ust-karpat.gov.ua -  чинний   

Єдиний податок 04.06.2020 640 https://ust-karpat.gov.ua -  чинний   

Збір на місця для паркування 

транспортних засобів 

04.06.2020 641 https://ust-karpat.gov.ua -  чинний   

Про обмеження та заборону 

реалізації слабоалкогольних 

та алкогольних напоїв в 

нічний час 

10.09.2021 392 https://ust-karpat.gov.ua -  чинний   

Холмківська 

сільська 

територіальна 

громада 

Ужгородського 

району 

Про місцеві податки та збори 14.07.2021 489- 

VIII-

2021 

https://holmkivska-

gromada.gov.ua/regulyator

ni-akti-11-44-05-14-04-

2021/ 

- - чинний   

Хустська міська 

територіальна 

громада 

Про справляння податку на 

нерухоме майно в м. Хуст 

відмінне від земельної 

ділянки 

26.06.2020 2002 https://khust-

miskrada.gov.ua/analiz-

regulyatornogo-vplivu/ 

- - чинний   

Про встановлення ставки  

земельного  податку в м. 

Хуст 

26.06.2020 2001 https://khust-

miskrada.gov.ua/analiz-

regulyatornogo-vplivu/ 

- - чинний   

Про  справляння  єдиного 

податку в місті  Хуст 

26.06.2020 2004 https://khust-

miskrada.gov.ua/analiz-

- - чинний   
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regulyatornogo-vplivu/ 

Про справляння 

туристичного збору в місті 

Хуст 

26.06.2020 2005 https://khust-

miskrada.gov.ua/analiz-

regulyatornogo-vplivu/ 

- - чинний   

Про затвердження 

Положення про порядок 

обчислення і сплати збору за 

місця паркування 

транспортних засобів на 

території Хустської міської 

ради 

26.06.2020 2006 https://khust-

miskrada.gov.ua/analiz-

regulyatornogo-vplivu/ 

- - чинний   

Чинадіївська 

селищна 

територіальна 

громада 

Мукачівського 

району 

У розділі “Діючі регуляторні акти” 

https://chynadiivska-gromada.gov.ua/dijuchi-regulyatorni-akti-15-26-36-22-12-2020/ 
- - чинні   

Чопська міська 

територіальна 

громада 

Про затвердження Порядку 

встановлення режиму роботи 

об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства 

та сфери послуг та їх обліку 

в місті Чоп 

13.07.2012 7 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про затвердження «Правил 

благоустрою на території 

міста Чоп» 

15.07.2014 5 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста 

Чоп 

10.07.2015 42 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання 

коштів пайової участі 

18.03.2016 9 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про внесення змін до 

Положення про оренду  

окремих конструктивних 

06.12.2017 11 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

- - чинний   
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елементів благоустрою  

для розміщення об’єктів 

соціально-культурного,  

торговельного та іншого 

призначення, затвердженого 

рішенням 16 сесії 7 

скликання Чопської міської 

радивід 02 листопада 2016 

року № 8 

38-17-08-2021/ 

Про внесення змін до 

Положення про порядок 

передачі в оренду 

нерухомого майна, що 

належить до комунальної 

власності територіальної 

громади міста 

30.01.2018 8 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про встановлення місцевих 

податків та зборів в м. Чоп 

на 2021 рік 

25.06.2020 26 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про затвердження 

Регламенту Управління 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Чопської міської ради 

25.06.2020 29 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про встановлення заборони 

на торгівлю алкогольними 

напоями в нічний час на 

території міста Чоп 

23.12.2020 32 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 2022 

рік 

23.06.2021 12 https://chop-

rada.gov.ua/pereliki-

regulyatornih-aktiv-14-54-

38-17-08-2021/ 

- - чинний   

Ясінянська 

селищна 

територіальна 

громада 

Рахівського 

Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати 

за оренду майна комунальної 

власності 

22.04.2021  

 

452 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Про затвердження Правил 22.04.2021  453 yasinya-gromada.gov.ua - - чинний   
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району благоустрою 

 

  

Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення зовнішньої 

реклами 

22.04.2021 459 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку 

11.06.2021 576 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Про встановлення ставок зі 

сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

11.06.2021 577 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Про встановлення 

транспортного податку, 

туристичного збору, збору за 

місця паркування 

транспортних засобів та 

єдиного податку 

11.06.2021 578 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Про внесення змін до Плану 

роботи Ясінянської селищної 

ради з підготовки 

регуляторних актів 

15.07.2021 690 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Про затвердження ціни на 

продаж лімітів спеціального 

використання природних 

рослинних ресурсів 

місцевого значення 

15.07.2021 700 yasinya-gromada.gov.ua 

 

- - чинний   

Берегівська 

райдержадмініст

рація 

Регуляторні акти не приймались 

Мукачівська  

райдержадмініст

рація 

 

Регуляторні акти не приймались 

Рахівська  

райдержадмініст

рація 

Регуляторні акти не приймались 



 

 

Тячівська  

райдержадмініст

рація 

Регуляторні акти не приймались 

Ужгородська  

райдержадмініст

рація 

Регуляторні акти не приймались 

Хустська  

райдержадмініст

рація 

Регуляторні акти не приймались 


