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Про внесення змiн до Плану
дiяльностi з пiдготовки проеlсгiв
регуляторних aKTiB IрпiнськоТ
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2021 piK

СЕСIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

З метою пiдвищення ефективностi реалiзацii державноi реryляторноi
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полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi, враховуючи подання начЕLльникiв:

фiнансового управлiння Iрпiнськоi MicbKoT ради вiд25.02.202|р. Ns49, вiддiлу
земельних pecypciB виконавчого KoMiTeTy IMP вiд 25.02.2021р. JФ20/01-0б, кп
<Управлiння благоустрою MicTa> вiд 25.02.202|р. Jф102 та управлiння
IРIтЖКГ вiд 25.02.202|р. },lb31, висновок постiйноi депутатськоi KoMicii з
питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення, керуючись Законами УкраiЪи
пПро засади державноi реryляторноi полiтики у ф.рi господарськоТ
дiяльностi> та кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Iрпiнська MicbKa рада

ВиРIШиЛА:
1. ВНеСтИ Змiни до Плану дiяльностi з пiдготовки проектiв реryляторних

aKTiB IрпiнськоТ мiськЪТ ради та iT виконавчого KoMiTeTy на 202l piK
(додаеться).

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на зhступника
мiського голови вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв та комiсiю з питань
бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення.
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Додаток до рiшення
Iрпiнськоi MicbKoT рдл.и а,.- /- ./ _

Ji&,rаz021p. м/{{-6 -П
t/

плАн
дiяльностi з пiдготовки. проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнськоi MicbKoi Ради

та iT виконавчого KoMiTeTy на 2021 piK

л!
п/п

Вид Назва проекту
реryляторного

акта

Щiль прийняття
реryляторного акта

TepMiH
розробки
проекту

реryлятор-
ного акта
(квартал)

Найменуванн
я пцроздiлу

вИповiдально
го за розробку

проекта
реryляторного

акта,
J\Ъ телефону

1 Рiшення кПро
затвердження
Порядку надання
оператором в

eKutt.ttyat,aцiKl
майданчикiв для
паркування
суб'сктам
господарювання
на територii
IрпiнськоI мiськоi
територiальноi
громади)

основною метою
прийнятгя регуляторного
акту е забезпечення
прозоростi визначення
чуб't;к,t,iв
господарювання з якими
КП <Управлiння
благоустрою MicTa>
Iрпiнськоi MicbKoi ради
китвськоi областi

укладас договори про
експлуатацiю мiсць для
паркyвання

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
,l,еlr.б3-4l2

2 Рiшення кПро
затвердження
Порядку
розмiщення
зовнiшньоi
реклами на
територiТ
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа.гlьноi
громади)

Виконання рiшення вiд
15.08.17p. Ns29 по справi
Ns893/3 l-p-02-05-1 5

Адмiнiстративноi колегiТ
киiвського обласного
територiального
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy УкраТни та
виконання листа
киiвського обласного
територiа.гlьного
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy УкраТни N960-
021299з вiд l2.09.20l8
РОКУ ПРО УСУIIСННЯ
ttедолiкiв до проекту

рiшеltllя [рпilrськоТ
MicbKoT ради кПро
п,,."9@;fдl-.,ТiЭЪ

r'"чfr,lц" ",чl"j_(t

ýflfi,ньЁдт\эч

/lo

I-IV кв.

д

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

le.lr.63-4l2
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J Рiшення <Про
затвердження
Правил
благоустрою на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
цромади)

Метою даного
реryляторного акта е

створення умов захисту i
вiдновлення
сприятливого для
життедiяльностi людини
довкiлля, а caI\4e:

покращення санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуl!{у, збереження
об'ектiв та елементiв
благоустрою, у тому
числi зелених насаджень,
ii рацiональне
використання, нtlлежне
утримання та охорона

I-IV кв. кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.б3-412

4 Рiшення кПро
затвердження
Правил
паркування
транспортних
засобiв на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади))

Впорядкування питань
щодо паркування
автотранспорту в MicTi
lpпelti, збLtьшеttttя
надходжень до мiсцевого
бюджету вiд збору за
паркування
автотранспорту

I-IV кв. кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.6З-4|2

5 Рiшення кПро
встановлення
тарифiв на
послуги з

утримання
майданчикiв дл"
платного
паркування
транспортних
засобiв на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади)

L{iлями прийняття
даноiо регуляторного
акта е встановлення
тарифу на послуги з
користування
майданчиками для
платного паркування в
MicTi Iрпiнь, створення
умов захисту власникiв
автотранспорту вiд
необrрунтованого
збiльшення цiн на
надання послуг з
паркування

I-IV кв. кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-412

6 Рiшення кП
затвердження
Порядку
встановлення
особистого
строкоl}ого
cepBiTyTy lla
земелыli дiляltки
для злiйснснtlя
будь-яких
булi Bc.lt ьllих робi,l,
lIa земJlях lla
Ipll itlcl,KoT Mict,KtlT

ро L[iлями
даного [
акта € BI

механiзl
договор
cTpoKoBl
земельн
здiйсllеl
булiвслr
,rcruой
,,,"p"ffi
,ru n.f{,S,1

р",,ффl
!g)рццр

прийняття
)егуляторного
.Iзначення

иу укладання
у особистого
ого cepBiTyTy на
i дiлянки для
lня будь-яких

#,рлъ,
rfIl,tlclT l,помz\
,АЫ,&Рдт
KyB,ftfr}&Ia;
Ьll:}&qоотаrФ

9

I-IV кв.

Аt
рп i fiськ0 т

кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-412
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територiчlльноi
громади)

справляння плати за
використання земель
KoMyHaJIbHoi власностi на
умовах, визначених цим
Порядком

7 Рiшення <Про
встановлення
ставок единого
податку на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа_пьноi
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT
територiа-гrьноi громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-668

8 Рiшення <Про
встановлення
ставок та пiльг
податку на
нерухоме майно,
вiдмiнне вiд
земельноТ дiлянки
на територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади>

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT
територi а_гlьноТ громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-668

9 Рiшення кПро
встановлення
ставки
туристичного
збору на територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiшlьноi
громади))

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi мiськоi
територiальноТ громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

l0 Рiшення <Про
встановлення
ставки
транспортного
податку на
територii
Iрпiнськоi мiськоI
територiальноi
громади)

'Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi громади

I-IV кв. Фiнансове

управ.пiння
тел.63-668

l1 Рiшення <Про
затвердження
мiнiмальнот
мiсячноТ оренди l
кв.м. загальноТ
площi нерухомого
майна фiзичlлих
осiб.Iрп iltcbKoT
MicbKoT
територiаt-ll bl loT

грома/lи))

Наповttення бюджету
IрпiнськоТ мiськоI
територiальноi громади

@gче

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

12 piltlcllllя <Прсl
Rс,I,аl l()ltJlcIIlIя
:збору,tа мiсllя iцtя
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паркування
транспортних
засобiв на
територll
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа-пьноi
громади)

lз Рiшення uПро
затвердження
Положення про
порядок i норми
вiдрахування до
бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади частини
чистого прибутку
(доходу)
господарськими
органiзацiями, якi
належать до
комуна.шьноi
власностi
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади))

Наповнення бюджету
IprriHcbKoT MicbKoi
територiапыrоi громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

|4 Рiшення оПро
встановлення
ставок та пiльг iз
сплати
земельного
податку на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноТ
громади>

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT
териТорiапьноi громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

l5 Рiшення <Про
встановлення
ставок орендноi
плати за землю на
територii
IрпiнськоТ MicbKoT
територiшlьноi
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT
територiальноi громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

о l'Iшенн Kltpo 
| 

Наповнення бюджету
встановлеIIIIя | lрпiнськоТ MicbKoT
особистих 

| територiальноТ громадистрокових l

ceBBiTyTiB на l 

-_

I-IV кв.

D:,,::lyi]

Фiнансове

управлiння
тел.6З-668

1АрАт
1,1lcbl{0I рАдl]

л плr, о. , nr,rJ

земельнi .l1i.llяttки
lla територii
IpгlillcbKoT MicbKoi
тсриr,орilul t,l ttlT

|,рома/lи)
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|7 Рiшення кПро
затвердження
Положення про
органiзацiю та
проведення
ярмаркових
заходiв, виiЪноi та
виносноТ торгiвлi
та надання послуг
у сферi розваг на
тсриторii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа_пьноТ
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-668

l8 Рiшення кПро
затвердження
Порядку передачi
в оренду майна,
що перебувае в
комуна;lьнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади Киiвськоi
областi

основною метою с
передача в оренду
комунrrльного майна,
врегулювання процедури
trеllе7lачi н (}I)eHjly

комунального майна,
приведення у
вiдповiднiсть до
законодавства типовий
логовiр оренди

кв.I-II Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
тел. 63260

l9 Рiшення оПро
затвердження
Положення про
порядок передачi
земельних дiлянок
в оренду, що
перебувають у
комунальнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади)

основною метою с
удосконirлення порядку
оформлення договорiв
ореЁди землi з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiд орендноТ
плати за користування
земельними дiлянками
комунальноТ власностi
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ громади

кв.I-II Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
IрпiнськоТ
MicbKoT рали
тел.63l8l

20 Рiшення кПро
затвердження
Порядку набуття
права оренди
земельних дiлянок
комунальноТ
власностi
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ
громади lta
коllкурентних
засадах
(зсме.ll1,1l их
торгах)

основною метою е

удосконалення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змitl
дiючого зако}lодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету Bi21 орендноТ
плати за користуваIlня
земел ьним и 21iляll ками
комуlIалы{оТ B.llacl locтi

кв.I-II Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
IрпiнськоТ
MicbKoi ради
тел.63l8l
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встановлення
земельних
cepBiтyTiB на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади)

про встановлення
земельних cepBiTyTiB з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiд плати за
користування
земельними дiлянками
комунальноi власностi
Iрпiнськоi MicbKoi

OcHoBttolo метою е
впровадження прозорих i
конкурентних процедур
вlдчуження земельних
дiлянок комунальноi
власностi Iрпiнськоi
MicbKoi територiапьноi
громади, визначення
единого, зрозупtiлого та
вlдкритого
органiзацiйно-правового
механiзму добору та
пlдготовки земельних
дiлянок ло ix вiдчуження

I)iшсння Про заlвер:tження
порядку
проведення
земельних торгiв
(у формi
аукцiону) iз
продажу
земельних дiлянок
несiльськогоспода
рського
призначення, що
перебувають у
комунагlьнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoT
територiаrrьноi

Рiшення <Про
затвердження
Положення про
порядок
приватизацii
(вiдчуження)
комун:tльного
майна на
територii
IрпiнськоТ MicbKoi'
територiальноi

основною,arою с
врегулювання порядку та
умови приватизацii
(вiдчуження)
комунiшьного майна на
територii Iрпiнськоi
Mi ськоi територiаlrьноТ
громади)

Вiддiл
економiки
виконавчого
KoMiTeTy IMP
тел.60273

виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi ради
тел.63l81

земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi ради
тел.63l81

мiський голова Олексаrrдр МДРКУШИН

lрпlнсько|пiГАlrr рАдll
3 0риг, нАлOм зг l дн0
_?БЕрl.3ljя 2021Д.

'#чаь
дrIдрдт
рАди
з3800777


