
РШНСЬКА MICЬKA РАДА
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Про внесення змiн до Плану
дiяльностi з пiдготовки проектiв

регуляторних aKTiB Iрпiнськоi
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2021 piK

З меток, пiдвищення ефективностi реалiзацii державноi регуляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi, враховуючи подання начапьника
вiддiлу земельних pecypciB виконавчого KoMiTeTy IMP вiд 0З.06.202l р.
Jф46/01-06, висIlовки постiйних депутатських комiсiй з питань бюджету,

фiнансiв, цiн та цiноутворення; з питань житлово-комунаJIьного господарства,
промисловостi, енергетики, транспорту, зв'язку та побутового обслуговування
населення, керуючись Законами УкраТни <Про засади державноi регуляторноi
полiтлтки у сферi господарськоI дiяльностi> та <Про мiсцеве самоврядуванFIя в

YKpaTHi>, Iрпiнська MicbKa рада

ВИРIШиЛА:
1. Внести змiни до Плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних

aKTiB lрпiнськоТ MicbKoi ради та iT виконавчого KoMiTeTy на 202l piK та
викласти в новiй релакцii (лоласться).

.2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
мiського голови вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв та на постiйнi
депутатськi KoMiciT з питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з

питань житлово-комунального господарства, промисловостi,
енергетики, транспорту, зв'язку та побутового обслуговування
населенI{я.
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плАн
дiяльностi з пiдготовки проектiв реryляторних aKTiB Iрпiнськоi MicbKoi рали

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-412
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Ta'ii виконавчого KoMiTeTy на 2021 piK

Наймеrrуванн
я пiлрозлiлу

вiдповiдально
го за розробку

проекта
реryляторного

акта,
ЛЪ телефон

TepMiH
розробки
проекry

реryлятор-
ного акта
(квартал)

I-{iль прийняття
регуляторного акта

Назва проекту
реryляторного

акта

кп
кУправлiння
благоустрtlю
MicTa>
тел.63-412

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

Iрпiнськоi MicbKoi рали
киiвськоi областi

укладае договори про
експлуатацiю мiсць для

I-IV кв.кПро
затверджеЕня
Порялку надання
оператором в
експлуатацiю
майданчикiв для
паркування
суб'ектам
господарювання
на територii
Iрпiнськоi мiськоi
територiальноi

Рiшення

I-IV кв,

lHcbK0l н l

Виконання рiшення вiл
l5.08.17p. Jф29 по справi
Ns893/3l -p-02-05- l5
Адмiнiстративноi колегiТ

киiъського обласного
територiального
вiддiлення
,АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy Украiни та
виконання листа
киiвського обласного
територiального
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy Украiни NgбO-

0212993 вiд l2.09.20l 8

року про усунення
недолiкiв до проекту

рiшення lрдiцськоТ

Рiшення кПро
затвердження
Порядку
розмiщення
зовнiшньоi
реклами на
територii
IрпiнськоТ мiськоi
територiальноi
громади))
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кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.б3-412

метою даного
регуляторного акта е

створення умов захисту i
вiдновлоння
сприятливого для
житгедiяльностi людини

довкiлля, а саме:

покращення санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуму, збереження
об'ектiв та елементiв
благоустрою, у тому
числi зелених насаджень,
ix рачiональне
використання, належне

кПро
затвердження
Правил
благоустроIо на

територiТ
Iрпiнськоi MicbKoT

територiальноi
громади))

Рiшення

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
тел.6З-4|2

I-IV кв.Впорялкування питань
щодо паркування
автотранспорту в MlcTl
lрпенi, збiльшення
надходжень до мlсцевого
бюджету вiд збору за

паркування
автотранспорту

<Про
затвердження
Правил
паркування
транспортних
засобiв на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi

Рiшення

кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-412

Цiлями прийнятгя
даного регуляторного
акта е встановлення
тарифу на послуги з

користування
майданчиками для
платного паркування в

MicTi Iрпiнь, створення
' умов захисту власникiв
автотранспорту вlд
необгрунтованого
збiльшення цiн на

надання послуг з

uПро
встановлення
тарифiв на
послуги з

утримання
майданчикiв для
платного
паркування
транспортних
засобiв на
територii
Iрпiнськоi MicbKoT

територiаrrьноi

Рiшення

Рiшенtля <Про
затвердження
Порялку
встановлення
особи9того
строкового
cepBiTyTy на
земельнi дiлянки
для здiйснення
буль-яких
булiвельних робiт
на земJUIх на
Iрпiнськоi MicbKoi

Цiлями прийнятгя
даного регуляторного
акта € визначення
механiзму укладання
договору особистого
строкового cepBiTyTy на

земельнi дiлянки для
здiйснення будь-яких

I-IV кв.

Ап
п i HcbKOi

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-4l2
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територiальноi
громади))

справJUIння плати за

використання з9мель
комунаJIьноi власностi на

умовах, визначених цим
Порядком

7 Рiшеннrr кПро
встановлення
ставок сдиного
податку на
територii
lрпiнськоi MicbKoT

територiа-гrьноi
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi

територiальноi громади

I-IV кв, Фiнансове

управлiння
тел.63-668

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел,63-668

8 Рiшення ,,Про 
lвстановлення 
l

ставок та пiльг l

податку IIа 
l

нерухоме майно, 
]

вiдмiнне вiд
земельноi дiпянки
на територiТ
Iрпiнськоi MicbKoi
територiаrrьноi
громади>

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT

територiальноi громади

Рiшення кПро
встановлення
ставки
туристичного
збору на територii
IрпiнськоТ мiськоi
територiа,тьноТ
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiаrrьноi громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.б3-668

l0 Рiшенrrя uПро
встановлення
ставки
транспортного
податку на
територiТ
IрпiнськоТ мiськоi
територiальноi
громади))

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади

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

l1 Рiшення кПро 
lзатвердження 
lмiнiмагlьноТ 
l

мiсячноi оренди l 
l

кв.м. загальноi
площi нерухомого

l маййа'фiзичних
l.--.

l oclo lpпlнcbкol
l Mlcbкol
| територiальноi
l .ромад"п

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноТ громади

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

|2 Рiшення кПро
встановлення
збору за мiсця дпя
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паркування
транспортних
засобiв на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiапьноi

Фiнансове
управлiння
тел.63-6б8

I-IV кв.Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoT

територiальноi громади

кПро
затвердження
Положення про
порядок i норми
вiлрахування до
бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноТ
громади частини
чистого прибутку
(лохолу)
господарськими
органiзачiями, якi
належать до
комуншIьноi
власностi
Iрпiнськоi MicbKoT
територiа.пьноi

Рiшення

Фiнансове

управлiння
тел.63-б68

I-IV кв.Наповнення бюлжету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноТ громали

кПро
встановлення
ставок та пiльг iз
сплати
земельного
податку на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi

Рiшення

Фiнансове
управлiння
тел.63-668

I-IV кв.Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади

кПро
встановлення
ставок орендноi
плати за землю на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoi
територiшrьноi

Рiшення

Фiнансове
управлiння
тел.63-668

,Ат
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I-IV кв.
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Наповнення бюджету
lрпiнськоТ мiськоi
територiа.гlьноТ громади

кПро
встановлення
особистих
строкових
cepBiTyTiB на
земельнi дiлянки
на територii
IрпiнськоТ мiськоi
територiальноi

Рiшенrrя
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|7 Рiшення кПро
затвердження
Положення про
органiзацiю та
провед9ння
ярмаркових
заходiв, виiзноi та
виносноi торгiвлi
та надання послуг

у сферi розваг на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноТ
громади)

наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа-гlьноi громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-6б8

18 Рiшення кПро
затвердження
Порядку передачi
в оренду майна,
що перебувае в
комунальнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoТ
територiальноi
громади КиТвськоi
областi

основною метою с
передача в оренду
комунального майна,
врегулювання процедури
передачi в оренду
комунапьного майна,
приведення у
вiдповiднiсть до
законодавства типовий
договiр оренди

кв.Il Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
тел. б3260

l9 Рiшення кПро
затвердження
Положення про
порядок передачi
земельних дiлянок
в оренду, що
перебувають у
комуна_пьнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoT
територiальноI
громади))

основною метою с

удосконаJlення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiд орендноi
плати за користування
земельними дiлянками
комунi}льноi власностi
IрпiнськоТ MicbKoi

. територiальнот громади

I-III кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi ради
тел.63l8l

20 Рiшення кПро
затвердження
Порялку набутr,я
права оренди
земельних дiлянок
комунальноi
власностi
IрпiнськоТ MicbKoT
територiа-lrьноi
громади на
конкурентних
засадах
(земельних
топгах)

основною метою €

удосконалення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiд орендноI
плати за користування
земельними дiлянками

ocTl
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те aJIbHol

АпАрАт

I-III кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoT ради
тел.63l8l

z1 Рiшення кПро
затвердження
Порядку I
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про встановлення
земельних cepBiтyTiB з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та

збiльшення надходжень

до бюджету вiд плати за

користування
земельними дiлянками
комунальноТ власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiаJIьноТ громади

виконавчого
KoMiTeTy
lрпiнськоi
MicbKoi рали
тел.63181

встановлення
земельних
cepBiTyTiB на
територii
IрпiнськоТ MicbKoT

територiа.пьноТ
громади))

22 Рiшення Про затвердження
порядку
проведення
земельних торгiв
(у формi
аукчiону) iз
продажу
земельних дiлянок
несiльськогоспода
рського
призначення, що
перебувають у
комунальнiй
власностi
IрпiнськоТ MicbKoT
територiа-пьноТ
громади)

основною метою €

впровадження прозорих i

конкурентних процедур

вiдчуження земельних

дiлянок комунальноТ
власностi Iрпiнськоi
MicbKoi територiальноТ
громади, визначення
сдиного, зрозуN!lлого та
вiдкритого
органiзачiйно-правового
механiзму добору та

пiдготовки земельних
дiлянок до iх вiдчуження

III Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
lрпiнськоi
мiськоi рали
тел.63l8l

23 Рiшення кПро
затвердження
Положення про
порядок
приватизачii
(вiлчух<ення)
комунаJIьного
майна на

| територtt
l lопiнськот Micbkoi
l,
| територtальноt
l громадиu

основною метою €

врегулювання порядку та

умови приватизац1l
(вiдчуження)
комунального майна на
територiТ lрпiнськоТ
мiськоI територiальноТ
громади))

I-II кв. Вiддiл
економiки
виконавчого
KoMiTeTy IMP
тел. 6027З

АпАрАт
lрпlнськот illcbk0I рддl
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