
РПIНСЬКА MICЬKA РАДА
киiвсъкоi оБJIАстI

riГB{l, СЕСIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

рIшЕнняNь #ZД-/о
м. Iрпiнь

Про внесення змiн та доповtlеllь
до Плаrlу дiяльностi з пiдготовки
проектiв реryляторних aKTiB IрпillськоТ
мiськоi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2020 piK

2020 року

З метою пiдвищення ефективностi реалiзацiТ державноТ реryляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi, враховуючи подання начапьника

фiнансового управлiння IрпiнськоТ MicbKoi ради вiд 27.05.2020р. Nч80,
начЕLпьника вiддiлу земельних pecypciB виконавчого KoMiTeTy IMP вiд
|5.06.2020р. Nэ39/01-06 та начаJIьника управлiння IРIтЖКГ вiд |7.06.2020р. }Ф38,
висновки постiйних депутатських комiсiй з питань бюджету, фiнансiв, цiн та
цiноутворення; з питань житлово-комунального господарства, промисловостi,
енергетики, транспорту, зв'язку та побутового обслуговування населення,
керуючись Законами Украiни <Про засади державноТ регуляторноТ полiтики у
сферi господарськоТ дiяльностi> та <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
Iрпiнська MicbKa рада

ВиРIШиЛА:
l. Внести змiни та доповtlення до Плану дiяльгlостi з пiдготовки проектiв

регуляторних aKTiB IрпiнськоТ MicbKoT ради та tf виконавчого KoMiTeTy на
2020 piK (додасться).

2. Коrттроль за викоIIаtIIIям да[Iого рiшеllлtя покласти lla постiйнi депутатськi
KoMiciT з питаtIь бlод>lсету, (liltallciB, r(ilr та цirlоутвореI{I{я; з питань
ЖИТЛОВО-КОМУIIаЛ I)lIОГО ГоспоДарс'гва, пром исловостi, енергетики,
транспорту,'зв'я,llсу ; воЁо. обс:tуl,сlllуваIl}Iя lIаселенIля та
засl,уп I Iиl<tl Mict,l<tlt .rellK<r Jl.ЯI.
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Додаток до рiшення

плАн
дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнськоi мiськоi ради та iT

викоIIавчого KoMiTeTy на 2020 piK

м
п/п

Вид Назва проекту
реryляторного

акта

кПро
затвердження
Порядку
розмiщення
зовнiшньоi
реклами в MicTi
Iрпiнь (в новiй

релакuiТ)>

,tll,|,ttLll)l ()I(t:l l l l rt

l I 1llttrt,rll

Щiль приiiIIяття
регуляторного акта

Виконання рiшення вiд
15.08.17p. JФ29 по справi
Ns89З/31-р-02-05- l5
АдмiнiстративноТ колегiТ
китвського обласного
територiаrrьного
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЫIОГО

KoMiTeTy Украiни та

виконання листа
китвського обласлtого
територiальпого
вiддiлепltя
АнтимоllополыIого
KoMiTeTy УкраТrrи N!60-
021299з вiд l2.09.20l 8

року llpo ycylIеIIlIrI

lrcl(o.1til<i в ло fi роскту
pi tlIctlltя Iprtillcl,KoT MicbKoT

ра7lи <I1po lltIcccttttlt змitl
l,il /lol IoI}llct t l, 21tl <<I lоря7lку

К[l<Уllравлiння
б.lIагоус,l,роlо

l дпдрдт
ilНdьgЬr ll[сь!

IIайпlенуваrllrя
пiлрозлiлу

вiдповiдального
за розробку

проекта
регуляторного

акта,

'l'epпliH

розробки
проекту

реryлятор-
ного акта
(квартал)

КП кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-412

I-IV rcB.основною метою
прийняття регуляторного
акту с забезпечення
прозоростi визначення
суб' cKTiB господарювання
з якими КП <Управлiння
благоустрою MicTa>

IрпiнськоТ MicbKoi рали
Киiвськоt ооластl укладас
договори про
експлуатацiю мiсць для
паркування

<Про
затвердження
Порялку налання
оператором в

експлуатацiю
майданчикiв для
паркування
суб'ектам
господарювання в

MicTiIpпiHb>

Рiшення

КП <Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.6З-4|Z

I-IV кв.
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благоустрою в

MicTi Iрпiнь (в

новiй релакчii)>

вiдновлення сприятливого
для житт€дiяльностi
людини довкiлля, а саме:

покращення санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуму, зоереження
об'сктiв та eJIeMeHTiB

благоустрою, у ToI,Iy числi
зелених насаджень, ix
рацiона-гlьне
використання, н€LIIежне
yтримання та охорона

тел.6З-412

4 Рiшення кПро
затвердження
Правил
паркування
транспортних
засобiв в MicTi
Iрпiнь>

Впорялкування питань
щодо паркування
автотранспорту в MlcTl
Iрпенi, збiльшення
надходжень до мlсцевого
бюджету вiд збору за

паркування
автотранспорту

I-IV кв. КП <Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-472

5 Рiшення <Про
встановлення
тарифiв на послуги
з утримання
майданчикiв для
платного
паркування
транспортних
засобiв у MicTi
Iрпiнь (в новiй

релакчii)>

I_\iлями прийняття даного

регуляторного акта €

встановлення тарифу на
послуги з користування
майданчиками для
платного паркування в

MicTi Iрпiнь, створеFIня

умов захисту власникiв
автотранспорту вiд
необrрунтованого
збiльшення цiн на надання
послуг з паркування

I-IV кв. КП <Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-412

6 Рiшення <Про
затвердження
Порядку
встановлення
особистого
строкового
cepBiTyTy на
земельнi дiлянки
для здiйснення
будь-яких
будiвелыlих робiT,
на землях
територiалыlоТ
громади MicTa

Iрпiпь> 
t

Щiлями прийняття даного

регуляторного акта е

визначення мехаIIlзму

укладання договору
особистого строкового
cepBiTyTy на земелыti
дiляttки для здiйснеtлllя
будь-яких будiвел1,1 t их

робiт IIа землях
тсриторiалыIоТ гром а/lи

мiс,га Iрпirrь r,a

BcTal IовлеtIIIя розрахуI IKy

luIil,ги за його
корисl,уваIIIIя, а Tilкo)l(

cl l ptll]Jlrl l lIIrl I lJlа,ги,}il

lrи корис,гаI l l lrl i}OMcJl L

ffiЩцtlТ t1.1Iact trlc,t,i t Ia

тмmпЁýсtРN Iil(IcI l 1,1 х l tl l м

lIorlя,,шr\й\\

КП <Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.6З-4|2
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l

тел.6з-668

Фiнансове

управлiння
тел.6З-668

наповнення мlського

бюджету

наповнення мrського
бюлжету

I-IV кв.

ставок сдиного
податку в м.

Iрпiнь>

8 Рiшення <Про
встановлення
ставок податку на

нерухоме майно
вiдмiнне вiд
земельнот дiлянклt
в м. Iрпiнь> I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

9 l Рiшення кПро
встановлення
ставки
туристичного
збору в м. Iрпiнь>

<Про
встановлення
ставки

| ,рuп.портного
t полurпу u *.
l Iрпiньu

--_---__-_--т-
наповнення мlського

бюджету

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

10 Рiшення

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

наповнення мlського

бюджету
11 Рiшення |

<Про
затвердження
мiнiмальноi
мiсячноТ оренди 1

кв.м. зага:lьноТ

площi неру(омого
майна фiзичних
осiб м. Iрпiнь> ГIV к". i Фiнансове

| управлlння
l тел,63-668

l,l

наповнення мlського

бюджету
|2 Рiшення кПро

встановлення
збору за мiсця для
паркування
транспортних
засобiв>

наповнення мlського

бюджету

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

lз

l4

рiшеlлttя <Про
встановлення
ставок iз сплати
земельного
податку в м.

Iрпiнь> I-IV кв. Фiнансове

управлittrtя
тел.б3-668

pitttcltttя <Про
встановлеIIIIя
ставок ореttдttоi

l плати за землIо в
l

l м.Irlпillь> I-1V кrз Фiнансове

уllравлiнtrя
тсл.63-668

l5 l)itttctttlя кПро
Bc,гaIloBJleIl l lя

осtlсlис,гйх
с,l,р()l(()llих

hlаповIlеtlltя Mtu
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16 Рiшеttня uПро
затвердження
Полох<ення про
органiзачiю та
проведення
ярмаркових
заходiв, виiзноТ та
виноснtli ,горгiвлi

та надання послуг
у сферi розваг на
територiТ MicTa
Iрпеня>

наповнення мiського
бюджету

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

|7 Рiшення <Про
затвердження
Положення про
порядок передачi
земельних дiлянок
в оренду, що
перебувають у
комунальнiй
власностi
територiа_пьноi
громади м. Iрпiнь>

основною метою е

удосконалення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змiн дiючого
законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiл оренднот
плати за користування
земельними дiлянками
комунальноi власностi
територiальноТ громади
MicTa Iрпiнь

III-IV кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi рали
тсл.63-18l

l8 Рiшення <Про
затвердження
Порядку перелачi
в оренду майна,
що перебувае в

комунальнiй
власностi
територiальноi
громади м. Iрпiнь>

основною метою с

передача в оренду
комунаJIьного майна на
електронних торгах
(аукцiонах) у електроннiй
системi Рrоzоrrо.
Продажi, врегулювання
процедури передачi в

оренду комунального
майна, пiдвищення
ефективностi передачi
майна в оренду

III-IV кв.

{

Управлiння
iнфраструктурно
го розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
тел, 63260

19 Рiшення <Про
затверджеlit{я
Ме,годики

розрахуIIку
ореttдноТ llJ]а,ги за

майllо, Il{o

перебувас ll
комуllальlriй
власlIос,t,i
тсри,гtlрiа,lll,t loT

1,ромiUtи пt. Ipllilll,>

основною метою е

удосконалення методи ки

розрахунку, збiлыltеttllя
IIалхолжеrtь до бlодхсету
вiд сплати ореllдllоТ lIJlаl,и

III-IV кв. Управлiння
iнфраструктурно
го розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
тел. 63260
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