
IPпIHCЬKA MICЬKA рАдА
киiвсъкоi оБлАстI

08200, КиIвська область, м. [рпiнь, вул. Шевченка,2-а

м. Iрпiнь

Про внесення змiн до
Плану дiяльностi з пiдготовки
п poeKTiB регуляторн их aKTiB
Iрпiнськоi мiськоi ради та iT
виконавчого KoMiTeTy на 2019 piK

СЕСIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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АпАрАт
lрп iHcbKoi' t{ icbKOT рАди

З метою пiдвищення ефективностi реалiзаuiТ державноТ регуляторноi
полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi, враховуючи подання начальника КП
<Управлiння благоустрою MicTa> вiд 25.10.2019p. JФ669, висновки постiйних
депутатських комiсiй з питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з питань
житлово-комунzLльного господарства, промисловостi, енергетики, транспорту,
зв'язку та побутового обслуговування населення, керуючись Законами УкраТни
<Про засади державноТ регуляторноТ полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi>
та <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, Iрпiнська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Внести змiни до Плану дiя-lrьносr,i з пiдго,говки проектiв регуляторних
aKTiB IрпiнськоТ MicbKoT ради r,a iT виконавчого KoMiTeтy на 2019 piK
(додасться).

2. KoHTporlb за викоIIаIlIlяN,l даного рiш_rсltttя гIокласти на постiйrrу лепутатську
KoMiciro з гtитаIIь )l(итлово-коN,,IуltаJlI)lIоl,о господарства, промисловостi,
еllергL]l,иI(и, l,раIlспорту, зtз'язку ,t,a ttсlбу,tсtвсlго обсllуговуt}а|Iня насслсння
,гi1 зitст}Li i l и l(Lt м ic bKt_l t,o I,0JItl t]и [vI i,i xlt,lt l,.Ic r l ко J l. }l.
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реryляторнtлх aKTiB Iрпiнськоi MicbKoT радtr та iT виконавчого
копliтету на 2019 piK
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Назва проекту
регуляторного

акта

Щiль п pll l-r н".r" р..у,."торного TepMiH
розробк1-1
проекту

регуляторlrого
а lfl,a

(квартал)

Рiшення Про затверлження
Порялку надання
оператором в
експлуатачiю
майданчикiв для
паркування суб'сктам
господарювання в

MicTi Iрпенi

Основною меrою пр" йнятr,
реryляторного акту с
забезпечення прозоростi
визначення суб'сктiв
господарювання з якими КП
к Контроль благоустрою м icTa>
lрпi нськоТ мiськоi рали
укладаються договори про
експлуатачiю мiсць для

Рiшення <Про затвердження
Правил поховання в

м. lрпiнь>

Органiзаuiя rиD,аJ,*-* послуг
на кладовищах та органiзачiя
обл iKy померл }lx громадя н,
проведення благоустрою та
визначення прав i обов'язкiв
ритуальноТ служби, суб'сктi в
господарюван ня, виконавчого

та власникiв поховань.

Il1-1V квартал

Рiшення <Про затвердження
ПОрядку розмiшення
зовнiшньоI реклами в
м. lрпiнь (в новiй
релакчii)>

Виконання рi,"е""я о'д
l5.08. I 7р. Nч29 по справi
Jф89З/3 l-p-02-05- l 5
Алм i нiстративноi колегiТ
китвського обласного
територiального вiддiленн я о

А нтимонопольного ком iTery
УкраТни та виконання листа
китвського обласного
територiального вiддiлен ня
Антимонопольного ком iTeTy
Украi'rlи J,{!60-02/2993 lliд
l2.09.20l8 року про ycytle ll}|я
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5 Рiшення кПро затвердження
Правил паркування
транспортних засобiв
в MicTi Iрпiнь>

В порялкуванп" r,,**, шодо
паркування автотранспорту в
MicTi Iрпенi, збiльшення
надходжень до м iсцевого
бюлжету вiл збору за
паDкvва н ня яRтпmя ц. плпт\/

1-IVкв. КП кУправл
блqгоустрок
Mlcтa))
бз-4l2

6 Рiшення <Про встановлення
тарифiв на послуги з
утимання
майданчикiв для
платного паркування
транспортних засобiв
у м. Iрпiнь (в новiй
релакuii)>

Цшями прийняття даного
регуляторного акта €
встановлення тарифу на послуги
з користування майданч икам и
для платного паркування в MicTi
Iрпенi, створення умов захисry
власникiв автотранспорту вiл
необгрунтованого збiльшення
цiн на надання послуг з
паDкчвання

I-1V кв. КП <Управл,
благоустрою
м icTa>
63-4l2

7 Рiшення <Про затвердження
Регламенry I_{eHTpy
надання
алм iнiс,гративних
послуг при
виконавчому KoMiTeTi
IрпiнськоТ MicbKoT

ради в новiй релакчii>

Вреryлювання нормативно-
правових aKTiB усферi надання
алмiнiстративних послуг, якi
надаються через l_{eHTp надання
алм iнiстративних послуг
виконавчого ком iTeTy | рпiнськоТ
м lcbkol ради.

II lII улравлiння
надання
адмiнiстратив
послуг та по
роботi. зi
зверненням и
громадян
кПрозорий оф
(цнАп)
виконавчого
ком iTeTy
Iрпiнськоi'
MicbKoT рали
бl -4078 Рiшення кПро встановлення-

ставок сдиного
податку в м. Iрпiнь на
2020 piK>

Наповнення м iського бюлжету. II-IV кв. Фiнансове

управлiння
63_668

;Btbe'
33800?77


