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Про внесення змiн до Плану
дiяльностi з пiдготовки проектiв

регуляторних aKTiB Iрпiнськоi
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTeTy на 2021 piK
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з метою пiдвищення ефективностi реалiзаuii державнот регуляторнот

полiтики у сферi господарськот дiяльностi, враховуючи подання нача,пьникlв:

фiнансового управлiння' IрпiнськоТ мiськоi Ради вiд 07 ,01 ,2021р, JTs l 5l,

упрuuпi"ня IРIтiККГ вiд 0,7 .о7 ,202l р. Nч75 та КП <Угlралiння благоустрою

MicTa> вiд |5.07.2О2lр. JФ533, висновки постiйних депутатських комiсiй з

питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з питань житлово-

комун€tльного господарства, промисловостi, енергетики, транспорту, зв'язку

та побутового обслу.оuуuu"ня..населе[I[Iя, керуючись Законами УкраТни uПро

засади державнот регуляторноl полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> та

uПро мiсцеве самовряДуваннЯ в YKpaTrli>>, Iргtiнська MicbKa рада

двАнддliяIА СЕСIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ВИРIшИЛА:
l. Внести змiни до

aKTiB IрпiнськоТ
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2. KoHTporlb за викоttаl]tIям illrllO0,() рitl_tення гtокjlастr{

MicbKo1.o гоJIоl]и BiдIlolli/1lltl /l() ро,lllодli:lу обов'язкiв
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плану дiяльгlостi з пiдготовки проектiв регуляторних

MicbKoT Ради та jT виконавчого KoMiTeTy на 2Q21 piK та

на засl,упника
та LIa постiйнi

цillоуr,ворення; з

промисловостi,
обслуговування
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lIодаток дlо pillterltIя
I pllillcbKoi пliськоТ pa.]Il, ,э ./ ,/ ,/,.. _
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плАн
дiяльносТi з ltiдготОвкIr проеКтiв регулЯ,[орнIlХ ак,гiВ IрпitlськОТ пliськоТ pa;tll та ii

вllкоtlавчого копriтету на 2021 piK

лъ
п/п

Вид Назва проекry
регу"цяторного

акта

Щiль прrrйняття
регуляторного акта

Терпriн

розробкrr
проекту

регулятор-
ного акта
(квартал)

Hal'lпreHvBatlH
я пiлрозлiлу

вiлповiдалыlо
го за розробку

проекта
регуляторного

акта,
ль телефону

1 Рiшення кПро
затвердження
Порялку надання
оператором в

експлуатацiю
майданчикiв для
паркування
суб'сктам
господарювання
на територiТ
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади)

основною метою
прийнятгя регуляторного
акту е забезпечення
прозоростi визначення
суб'сктiв
господарювання з якими
КП кУправлiння
благоустрою MicTa>

IрпiнськоТ MicbKoT рали
киiвськоi областi

уклада€ договори про
експлуатацiю мiсць для
паDкування

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-412

2 Рiшення <Про
затвердження
Порялку
розмiщення
зовнiшньот
реклами на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoT

територiальllоТ
громади)

Виконання рiшення вiд
l5.08.17p. Nл29 по cllpaBi
Ng893/3 l -p-02-05-1 5

Адмi нiстративноТ колегiТ
киiвського обзlасl lot,o

територiального
вiддi"гtеtI1,1я

АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy УкраТlли та
викоIlання Jlиста
китвського обласного
територiа-llьltоt,о
вiдлi.ltеllllя
Att,l,иMotloltOJI ь}lогtl
ком i,гету УкраТllи N,r60-

0212993 вiд l2.09.20l8
року llpo усунеllIlя
llе/lозl i lci в /(о llроск,гу

tжж:,

I-1v кв.

Aпl
п l нськOт l

0риг lнд3

кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-412
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) Рiшенttя кПро
за],вердження
IIравил
благоустрою на
територiТ
IpпiHcbKoT MicbKtlT

TepllTopiarbHoT
громади)

метою даного
регуляторного акта с

створення умов захисту i
вiдновлення
сприятливого для
жи,r,r,едiяльностi людрlни
ilовкiл.ltя, а саме:
пок|rащення санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуму, збереження
об'сктiв та елементiв
благоустрою, у тому
числi зелених насаджень,
ix раuiональне
використання, нaUIежне

утримання та охорона

I Iv кв. кп
<Управ;;iння
благоус,грою
MicTa>

тел.6З-41 2

4 Рiшення кПро
затвердження
Правил
паркуванI{я
транспортних
засобiв на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoT

територiа,T ьноТ

громади)

Впорядкування питань
щодо паркування
автотранспорту в MicTi
Iрпенi, збiльшення
надходжень до мiсцевого
бюджету вiл збору за
паркування
автотранспорту

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-4|2

5 Рiшення <Про
встановлення
тарифiв на
послуги з

утримання
майданчикiв для
платного
гIаркування
транспортних
засобiв на
,гериторii

IpгrillcbKoT MicbKoT

r,ериr,орiальlIоТ
I,ромаllи)

Щiлями прийняття
даного регуляторного
акта € встановлення
тарифу на послуги з

користування
майданчиками для
платного паркування в

MicTi Iрпiнь, створення

умов захисту власникiв
аl]1,отранспорr,у вiд
необгрунтоваIlого
збiлыпе1,1ня l{iH на

IIа/lання послуг з

Ilаркування

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-4l2
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земельноi дiлянклt
на територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа-гrьноТ
громади)

8 Рiшення кПро
встановлення
ставки
туристичного
збору на територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа-гlьноi
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi громади

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

9 Рiшення кПро
встановлення
збору за мiсця для
паркування
транспортних
засобiв на
територii
Iрпiнськоi MicbKoT

територiальноi
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-б68

l0 Рiшення кГIро
встановлення
ставок та пiльг iз
сплати
земельного
податку на
територii
IрпiнськоТ мiськоI
територiальноТ
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoT

територiальноТ громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

ll Рiшення кПро
встановлення
ставок орендноТ
плати за землю на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoT

територiальноТ
громади)

НаповtIеttlIя бюдiкету
IрпiнськоТ MicbKoT

територiа.ll ыlоТ громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668
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проведення
ярмаркових
заходiв, виiЪноi та
виносноi торгiвлi
та надання послуг

у сферi розваг на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади)

14 Рiшення кПро
затвердження
Порядку передачi
в оренду майна,
що перебувас в
комунальнiй
власностi
Iрпiнськоi мiськоi
територiальноI
громади КиiвськоТ
областi

основною метою €

передача в оренду
комунiшьного майна,
врегулювання процедури
передачi в оренду
комунального майна,
приведення у
вiдповiднiсть до
законодавства типовий
договiр оренди

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

l5 Рiшення кПро
затвердження
Полохtення про
порядок передачi
земельних дiлянок
в оренду, що
перебувають у
комунальнiй
власностi
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ
громади>

основною метою е

удосконалення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiд орендноТ
t]лати за користування
земельними дiлянками
комунальноТ власностi
IрпirrськоТ MicbKoT
територi ал ьнот громади

I кв.III Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
IрпiнськоТ
MicbKoT ради
тел.6318l

lб рiшrенtlя кIIро
,]a,1,l}cp/l)l{e 
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OctloBHolo MeToto с

удосконшlеtl tIя порялку
о(lормлення договорiв
оренди землi з

урахуванtlям змiгl
l1i tо.lого закоlrодавстI}а l,il
:lбi "ll ыtlеll ня ll а/lход}ксtl ь

/р бlоltлсету lli21 сlреllлrlоТ
llJlil,ги за користуваl l llя
,ICMCJllrll им и lli.ltяtl кам и

KOMyI liul1,1 ll.rT B:tacl toc,l,i

lpt ti l lcl,KoT м ict,KtlT
r,сри,l,tlрi шt ы loT грtlм а,,1и

I-1lI кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
IрпiнськоТ
MicbKoT ради
,геЛ. 63l8l
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IрпiнськоТ MicbKoT

територiаrrьноТ
громади>

збiльшення надходя(ень
до бюджету вiд плати за
користування
земельними дiлянками
комунzrльноi власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади

тел.6З18l

l8 Рiшення Про затвердження
порядку
проведення
земельних торгiв
(у формi
аукцiону) iз
продажу
земеJlьних лi.ltянок
несiльськогоспода
рського
призначення, що
перебувають у
комуна-гlьнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
гDомади)

основною метою с
впровадження прозорих i
конкурентних процедур
вiдчуження земельних
лiлятlоlс комунальноi
власностi IрпiнськоТ
мiськоi територiальноi
l,ромади, визначення

единого, зрозумiлого та
вiдкритого
органiзачiйно-правового
механiзму лобору та
пiдготовки зсмсльних
дiлянок ло ix вiдчуження

I кв.III Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi рали
тсл.6З181

l9 Рiшення <Про оренду
комунfu,Iьного
майна, що
перебувас в
комуна_ltьнiй
власностi
Iрпiнськоi мiськоi
територiа_гrьноi
громади КиТвськоi
областi>

основною метою е

врегулюван ня процедури
перелачi в оренду
комунального майна,
приведення у
вiдповiднiсть до чинного
законодавства ти пового
договору оренди

III-IV кв. Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунаJIьного
господарства
тел.67269

мiський голова и"
U--
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