
Планування регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування 

на 2022 рік 

 

№ 

з/

п 

Органи місцевого  

самоврядування 

Рішення сесії, яким 

затверджено  план  

регуляторної діяльності 

Посилання на розміщення планів регуляторної 

діяльності 

1 
Ужгородська районна рада 

 
 не планують приймати у 2022 році регуляторні акти 

2 
Батівська селищна територіальна громада 

Берегівського району від 23.12.2021 № 473 
https://rada.info/upload/users_files/22093410/cf4fa1a7828219ec77
7fcbc8ebc586fe.pdf 

 

3 

Бедевлянська сільська територіальна громада 

Тячівського району 

 

Розпорядження від 

01.12.2021 № 02-31/91 

 

https://bedevlyanska-gromada.gov.ua/news/1638877485/ 

 

4 
Берегівська міська територіальна громада 

 
від 10.12.2021 № 1388 

 

http://beregivska.gromada.org.ua/news/1641281101/ 

 

5 
Білківська сільська територіальна громада 

Хустського району 

від 21 грудня 2021 року 

№1260 

 

 

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

 

6 
Богданська сільська територіальна громада 

Рахівського району 
від 04.11. 2021 № 313 

 
https://bogdanska-gromada.gov.ua/docs/1016996/ 

 

7 

Великоберезнянська селищна територіальна 

громада Ужгородського району від 15.12.2021 № 317 

https://vberez-rada.gov.ua/rishennya-
pozachergovoi%C2%A0xvii%C2%A0sesii%C2%A0viii%C2%A0skli
kannya-11-38-34-21-12-2021/ 

 

8 

Великоберезька сільська територіальна громада 

Берегівського району 
 

від 26.11.2021 № 474 
 

https://drive.google.com/file/d/1N0aLV7lS0oJV5PeaTCXWa4g8CrX
TtrhG/view?usp=sharing 

9 
Великобийганська сільська територіальна 

громада Берегівського району 
від 07.12.2021 № 727 

 

2 https://velyka-byigan-rada.gov.ua/rishennya-pro-

zatverdzhennya-planu-diyalnosti-velikobijganskoi-silskoi-radi-z-

pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-13-41-05-

17-1-2021/ 

 

10 

Великобичківська селищна територіальна 

громада Рахівського району 
 

від 15.12.2021 №538 
https://bychkivrada.gov.ua/docs/1134846/ 
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11 

Великодобронська сільська територіальна 

громада Ужгородського району 
 

від 23.12.2021 № 305 

https://www.velykodobronska.ukraina.org.ua/sites/velykodobron

ska.ukraina.org.ua/files/inline-files/plan20211225.pdf 

 

12 
Великолучківська сільська територіальна 

громада Мукачівського району 
від 29.11.2021 № 1351 

https://www.velykoluchkivska-
sr.gov.ua/images/2021/PR_rishennja/13_sesija_8sklik_2plener.pdf 

 

13 

Виноградівська міська територіальна громада 

Берегівського району 

 

від 14.12.2021 № 633 

https://drive.google.com/file/d/1SMNVJDohJk32-
Sjql6E_3IUBtQMIkToF/view 
 

14 

Вишківська селищна територіальна громада 

Хустського району 
 

від 24.01.2022 № 7 

http://www.vyshkovo.com.ua/uk/%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%
d0%bd%d0%bd%d1%8f/ 
 

15 
Воловецька селищна територіальна громада 

Мукачівського району 
від 18.11.2021 № 397 

https://rada.info/upload/users_files/04350240/592e21d665c81f6c5d
fa5d1a7ac1e27c.docx 

16 

Дубівська селищна територіальна громада 

Тячівський район 
 

від 07.12.2021 № 413 

https://dubove.gov.ua/docs/docs-regacts/regacts-perelik/353-plan-
dyalnost-z-pdgotovki-proektv-regulyatornih-aktv-dubvskoyi-
selischnoyi-radi-na-2022-rk.html 
 

17 

Дубриницько-Малоберезнянська сільська 

територіальна громада Ужгородського району 
 

від 10.12.2021  № 978 

 

http://dubrynichi-rada.gov.ua/index.php/sesii/vii-sklikannya-2/337-
rishennya-khi-pozachergovoji-sesiji-8-sklikannya 

Рішення ХІ (позачергової) сесії 8 скликання 

18 

Зарічанська сільська територіальна громада 

Хустський район 
 

від 06.12.2021 № 549 

https://rada.info/upload/users_files/04349538/06ea472c399c04a52
ef4bae17237f985.pdf 

19 
Іршавська міська територіальна громада 

Хустського району 
від 23.11.2021 № 1739 

https://rada.info/upload/users_files/35443553/66ac5e5fc664b7b648
3a0ef9d67967e2.pdf 
 

20 

Кам’янська сільська територіальна громада 

Берегівський район 
 

від 09.12.2021 № 817 

https://kam-
rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/files/Plan_reguljatornikh_aktiv_2
022.pdf 
 

21 

Керецьківська сільська територіальна громада 

Хустського району 
 

Розпорядження 

сільського голови від 

06.12.2021 №312 

 
http://kereckivska.gromada.org.ua/news/1638951889/ 
 

22 

Колочавська сільська територіальна громада 

Хустського району 
 

від 30.11.2021 № 7 

 
https://kolochavska-gromada.gov.ua/news/1641302356/ 
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23 
Королівська селищна територіальна 

громада Берегівський район від 07.12.2021 № 731 
 
https://korolivska-gromada.gov.ua/news/1639138588 

 

24 
Костринська сільська територіальна громада 

Ужгородський район 
від 08.12.2021 № 373 

https://kostrynska-gromada.gov.ua/news/1639643163/ 
 

25 

Міжгірська селищна територіальна громада 

Хустський район 

 

від 23.12.2021 № 891 

https://mizhgirska-gromada.gov.ua/news/1641282322/ 

 

26 
Мукачівська міська територіальна громада 
 

від 25.11.2021 № 635 

https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/regulyatorna-
diyalnist/plani-regulyatornoyi-diyalnosti 
 

27 
Неліпинська сільська територіальна громада 

Мукачівського району 
від 09.12.2021 № 230 

https://nelipynska-gromada.gov.ua/news/1641278912/ 

28 

Нересницька сільська територіальна громада 

Тячівського району 
 

від 03.12.2021 № 994 

http://neresnycka.gromada.org.ua/pro-zatverdzhennya-planu-
diyalnosti-neresnickoi-silskoi-radi-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-
aktiv-na-2022-rik-09-06-14-15-12-2021/ 
 

29 

Оноківська сільська територіальна громада 

Ужгородського району 
 

від 07.12.2021 № 827-

ХІІ-VIII 

 
https://onokivska-gromada.gov.ua/news/1639397166/ 
 

30 

Перечинська міська територіальна громада 

Ужгородського району 

 

від 15.12.2021 № 417 

 
https://pmr.gov.ua/reguliatorna-politika/diiuchi-reguliatorni-akti 

 

31 
Пилипецька сільська територіальна 

громада Хустського району від 07.12.2021 № 167 
https://pylypets-
rada.gov.ua/documents/ckx7ypah8193g0742j6qbibrx 

 

32 
Полянська сільська територіальна громада 

Мукачівського району 
від 30.11.2021 № 628 

https://polyanska-gromada.gov.ua/pro-zatverdzhennya-planu-

diyalnosti-z-pidgotovka-rugulyatornih-aktiv-ta-grafiku-

provedennya-vidstezhen-ih-rezultativnosti-na-2022-rik-16-50-

17-04-01-2/ 

 

33 
Свалявська міська територіальна громада 

Мукачівського району 
від 30.11.2021 № 605 

https://svalyavska-gromada.gov.ua/plan-diyalnosti-na-2022-rik-

17-21-01-07-12-2021/ 

34 
Середнянська селищна територіальна 

громада Ужгородського району 

Рішення 9 сесії від 

10.12.2021 

План регуляторної діяльності територіальної громади  

розміщено на сайті Ужгородської районної ради  

35 

Синевирська сільська територіальна громада 

Хустського району 
 

від 26.11.2021 № 7 

https://rada.info/upload/users_files/04350889/f260942e64ed305b

64b48bcb61a231f5.pdf 
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36 

Солотвинська селищна територіальна громада 

Тячівського району 
 

від 25.01.2022 № 1841 

https://rada.info/upload/users_files/04349691/docs/6499f253c37

ee653db485adf7559114f.pdf 

 

37 
Ставненська сільська територіальна громада 

Ужгородського району від 16.12.2021 № 303 

http://stav.gov.ua/dokument/pro-plan-diyalnosti-z-pidgotovky-

proektiv-regulyatornyh-aktiv-na-2022-rik 

 

38 

Тересвянська селищна територіальна громада 

Тячівського району 
 

від 17.12.2021 № 694 

https://rada.info/upload/users_files/04349610/f877e070e135f5fd

e268aa7a70ee0144.pdf 

 

39 

Тур’є-Реметівська сільська територіальна 

громада Ужгородського району від 14.12.2021 № 483 

https://t-remeta.gov.ua/reguliatorna-politika/plan-pidgotovki-
reguliatornih-aktiv/plan-diialnosti-z-pidgotovki-proektiv-reguliatornih-
aktiv-ture-remetivskoyi-silskoyi-radi-na-2022-rik 

 

40 
Тячівська міська територіальна громада 

від 23.12.2021 № 1299 
https://rada.info/upload/users_files/04053766/9556eafdeb4bf1910c
00c3e2280190b0.pdf 

 

41 

Углянська сільська територіальна громада 

Тячівського району 
 

від 06.12.2021 № 309 
https://uglyanska-gromada.gov.ua/docs/1145771/ 
 

42 
Ужгородська міська територіальна громада 

 
від 29.11.2021 № 488 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96488-vid-
01122021-pro-proiekty-rehuliatornykh-aktiv-miskoi-rady-ta-
vykonavchoho-komitetu-na-2022-rik 

43 
Усть-Чорнянська селищна територіальна 

громада Тячівського району 
від 16.12.2021 № 512 

 
https://rada.info/upload/users_files/04349805/docs/a9ccbcfcf4a9455
08a4b6333659ece3b.pdf 

44 

Хустська міська територіальна громада 

 
 

від 07.12.2021 № 610 
 
https://khust-miskrada.gov.ua/analiz-regulyatornogo-vplivu/ 

 

45 

Чинадіївська селищна територіальна громада 

Мукачівського району 

 
 

від 09.12.2021 № 1120 

https://rada.info/upload/users_files/04350719/3b866066bb6dfcfa9b
8f6a64763ba119.pdf 
 

46 
Чопська міська територіальна громада 

 від 15.12.2021 № 13 
https://rada.info/upload/users_files/04053737/b58ead07b89e49d03
2d380ffabbce6a5.pdf 

 

47 

Ясінянська селищна територіальна громада 

Рахівського району 
 

від 25.11.2021 № 1217 

https://yasinya-gromada.gov.ua 
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