IРШНСЬКА MICЬKA РАДА
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН

киiвськА оБлАсть
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сЕсlя восьмого скликАння

тнАлцf;тА

рIшЕнняль.#;-6-22
м. Iрпiнь

Про затвердження Плану
дiяльностi з пiдготовки просклiв
регуляторних aKTiB Iрпiнськоi
MicbKoi ради та Ti виконавчОго
KoMiTery на 2022 piK

З метою пiдвищення ефективностi реагliзацii державноi регуляторноi

полiтики у сферi господарськоi дiяльностi, враховуючи подання начальника
КП <Управлiння благоустрою MicTu вiд 20.10.2021р. Ns841, нач€Lльника
управлiння IРIтаЖКГ вiд 29.10.202|p. Jф108, висновки постiйних
депутатських комiсiй з питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з
питань житлово-комуна.пьного господарства, промисловостi, енергетики,
транспорту, зв'язку та побутового обслуговування населення, керуючись
Законами Украiни кПро засади державноi реryляторноi полiтики у сферi
господарськоi дiяльносlЬ та кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
Iрпiнська MicbKa рада

ВиРIшиЛА:

1. Затвердити План дiяльностi з пiдготовки просктiв регуляторних aKTiB
IрпiнськоТ MicbKoi ради та iT виконавчого KoMiTeTy на 2022 piK
(додаеться).

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
мiського голови вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, комiсiю з питань
бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення та комiсiю з питань житловокомунапьл9го господарства
зв'язку та побутового с
-(1

мiський голова

мисловостi, енергетики, транспорту,
населення.
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дiяльностi з пЦготовки проектiв регуляторних aKTiB IрпiнСьКоi мiСЬКОi РаЛИ
та iT виконавчого KoMiTery на 2022 piK

ЛЪ
п/п

1

l

Вид

l

Рiшення

Щiль прийняття
регуляторного акта

Назва проекту
регуляторного
акта

Термiп
розробки
про€кгу
реryлятор_
ного акта
(квартал)
I-IV кв.

З метою врегулюваIпЕя

<Про
затвердження

РеКJIЕlIvIИ На

територii

IрпiнськоТ MiqbKoi
i.
територlапьноl

громади)

ЗУ <Про

реклаrrлу>,

кп

кУправлiння
благоустрою

вiдносин у сферi
зовнiшньоi реклами на
територiТ IрпiськоТ
мiськоi ради у
вiдповiдностi до чинного
законодавства, а саме:
ЗУ кПро добровiльне
об'еднання
територlальних громад),

Порядку
розмiщення
зовнiшньоi

Найменуванн
я пЦроздiлу
вiдповiдально
го за розробку
проскта
реryляторного
акта,
конт. телефон

MicTa>

тел.63-4l2

ЗУ

<Про дозвiльну систему

2

Рiшення

кПро
затвердження
Правил
олагоустрою на
територ11
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi

громади)

у сферi господарськоi
дiяльностi>> та Типових
правил розмiщення
зовнiшньоi реклаtчtи,
затверджених
постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд
29.|2.0з. Ng2067.
Метою даного
регуJIяторного акт ае
створення умов захисту i
вiдновлення
сприятливого для
життедlяльностl л юдини

I-IV кв.

кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-412

ДОВКlЛJIЯ, а CaI\4e:

покращення caHiTi арЕого
стану та мiкроклiп лату
мiста, зниження р iвня
шуму, збереженн; I
об'ектiв та елемеЕ rTiB
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Рiшення

Рiшення

кПро
встановлеЕня
тарифiв на
послуги 3
утримання
майданчикiв для
платного
паркування
транспортцих
засобiв на
територll
IрпiнськоТ MicbKoi
територiаlrьноТ
гDомtши)
кПро орOнду
комунtlльного
майна, що
перебувае в
комунапьнiй
власностi
lрпlнськоl Mlcbkol
територl€}льно1

I-IV кв.

Щiлями прийнятгя
дzlного реryJIяторного

акта е встановлення
тарифу на послуги з

кп

кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63_4l2

користрання
майданчиками для
платного паркування в
MicTi Iрпiнь, створення
умов захисту власникiв
автотранспорту вiл
необrрунтованого
збiльшення цiн на
надання послуг з
паркyвання
основною метою е
врегулювання процедури
передац в оренду
комунa}льного маина,
приведення у
вiдповiднiсть до чинного
законодавства типового
договору оренди

I-III кв.

Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житловокомунаJIьного
господарства
тел.67269

громади Киiвськоi
областi>

Олександр МАРКУШИН

мiський голова
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