
 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРКУВАННЯ ТРАСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

У МІСТІ ІРПЕНІ» 

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

Врахувати особливості справляння збору за місця паркування транспортних засобів визначені 

Податковим кодексом, впорядкувати рух транспортних засобів на вулицях міста, покращити 

безпеку руху транспорту та пішоходів. 

 

2. Цілі державного регулювання. 

Забезпечити якісне утримання та експлуатацію майданчиків для паркування, екологічні та 

санітарні вимоги, безпеку дорожнього  руху, підвищення дисципліни сплати збору за місця 

паркування, збільшення фінансових надходжень до міського бюджету за рахунок збору за місця 

паркування транспортних засобів, забезпечити виконання вимог Положення про порядок 

організації, функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору 

за парковку на території міста Ірпеня, та Правил паркування транспортних засобів, 

затверджених постановою КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1342. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. 

Не прийняття даного регуляторного акту. 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.  
Механізм даного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг та 

підприємств: 

споживачам забезпечується стабільне і якісне надання послуг з утримання майданчиків для 

паркування; 

виконавцю послуг забезпечується надходження додаткових коштів, що дасть можливість 

сплатити збір за паркування, визначений Податковим кодексом, здійснювати необхідні 

експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу по наданню зазначених послуг. 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта 

Балансоутримувач майданчика для платного паркування забезпечить порядок паркувального 

процесу, утримання даної території в належному технічному та санітарному стані, проведення їх 

благоустрою. Створення нових робочих місць та зайнятість громадян. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.  

Сприяє підвищенню якості надання  послуг та забезпечує безпеку дорожнього руху в місті. 

Регулює правовідносини між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акту. 

Створює умови для розширення функціонування платних стоянок транспортних засобів. 

Балансоутримувач майданчика для платного паркування забезпечить порядок паркувального 

процесу, утримання даної території в належному технічному та санітарному стані, проведення їх 

благоустрою. Створення нових робочих місць та зайнятості громадян. 

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта. 
Термін дії чинності акту необмежений і діє до прийняття нового регуляторного акту. Прийняття 

нового регуляторного акту відбудеться у разі змін та доповнень в чинному законодавстві 

України в автотранспортній сфері послуг. 

8. Показники результативності регуляторного акта. Аналіз результатів. Вигоди та втрати. 

Зменшить кількість скарг та звернень громадян з питань створення аварійних ситуацій на 

тротуарах  та дорогах, впливу на стан здоров’я населення та забруднення навколишнього 

середовища; 

Підвищить рівень поінформованості усіх споживачів щодо основних положень регуляторного 

акта. 



 

 

Результативність буде відстежуватись шляхом проведення аналізу якості утримання майданчику 

для платного паркування, надходжень до міського бюджету збору за місця для паркування 

транспортних засобів, кількість створених нових робочих місць, розмір заробітної плати та 

кількість укладених договорів про надання послуг по паркуванню. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регуляторного акта. 

Відстеження результатів акту буде здійснюватися шляхом проведення повторного відстеження – 

через рік з дня набрання чинності, періодичне – через три роки після проведення повторного 

відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст.10 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

Зауваження та пропозиції приймаються впродовж місяця з дня опублікування за адресою:  

Алєксєєва Євгенія Володимирівна – начальник КП «Контроль благоустрою» 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5. КП «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради Київської області, або email: kpkontrol_irpen@ukr.net, тел. (04597) 63-4-12 

 

 

Начальник  

КП «Контроль благоустрою»                                                    Є.В. Алєксєєва 
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