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Щодаток до рiшення
Ip пiн 99ко'l_цiсь коТ радиi/Z-ZZ io,ZZ Z, 2020р. ЛЬ_а-4,/"

плАн
дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнськоi MicbKoT ради

та ii'виконавчого KoMiTery на 2021 piK

Найменуванн
я пiлрозлiлу

вiдповiдально
го за розробку

проекта
реryляторного

акта,
ЛЬ теле

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-412

Рiшення <Про
затвердженIIя
Порядку
розмiшення
зовнiшньоi
реклами на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoT
територiа,тьноТ
громади)

Виконання рiшення вiд
l5.08.17p. Nэ29 по справi
M893/3l-p-02-05-15
Адмiнiстративноi колегiТ
китвського обласного
територiального
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy УкраТни та
виконання листа
китвського обласного
територiального
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy УкраТlrи J\'960-

0212993 вiд I2.09.2018

року 1р9 усунсLlIIя

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-4l2

Назва проекry
регуляторного

акта

IJiль прийняття
реryляторного акта

TepMirl
розробки
проекту

реryлятор_
ного акта
(квартал)

Рiшення <Про
затвердження
Порядку надання
оператором в
експлуатацiю
майданчикiв для
паркування
суб'ектам
господарювання
на територii
IрпiнськоТ мiськоi
територiа_гlьноi

основною метою
прийняття регуляторного
акту е забезпечення
прозоростi визначення
суб'сктiв
господарювання з якими
КП <Управлiння
благоустрою MicTa>
Iрпiнськоi MicbKoi рали
китвськоi областi

укладас договори про
експлуатацiю мiсць для
паркування

5_Бfr9

проск,l,у



метою даного
регуляторного акта с
створення упtов захисту i
вiдновлення
сприятливого для
життедiяльностi людини
довкiлля, а саме:
покращення санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуму, збереження
об'сктiв та елементiв
благоустрою, у тому
числi зелених насаджень,
ik раuiональне
використання, нЕlJIежне

мання та охорона

Рiшення кПро
затвердження
Правил
благоустрою на
територii
IрпiнськоТ MicbKoT
територiапьноi
громади)

кПро
затвердження
Правил
llаркуtsання
транспортних
засобiв на
територii
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ

Впорядкування питань
щодо паркування
автотранспорту в MicTi
IprleHi, збiльшення
надходжень до мiсцевого
бюджету вiд збору за
паркування
автотранспорту

Рiшення

<Про
встановлення
тарифiв на
послуги з

утримання
майданчикiв для
платного
паркування
транспортних
засобiв на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальrrоТ

Щiлями прийняття
даного 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

Рiшення

Рiшення uПро
затверд)I(еI l I Iя

Порядку
BcTaHoBJIcI I I lrl

особистого
строковог()
cepBiтy,l,y lla
з€м€л IlI l i,tli.lIя l t ltи

/(.llя :з/(iйсllсlI t rrl

буlll,-яких
булiltс.ltt,llих рt
lIa зсмJlях llil
Ipllillcl,KtlT Micl

Щiлями прийняття
даного регуляторноI-о
акта е визI{ачсIIIIя
мехаrtiзlпtу укладаtIIlя
договору особистого
строкового cepBiTyтy l ta

земельн i дiляllки д.llя
злiйсllсltня будь-я ких
булiвелыlих робiт lla

|,р()мiu(и

,lit ijtlt rl
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кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-4l2

кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел,63-4l2

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.6З-4l2

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-412
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територittльноi
громади))

справляння плати за
використання земель
комунальноi власностi на

умовах, визначених цим
Порядком

7 Рiшення кПро
встановлення
ставок единого
податку на
територii
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT
територiальноТ громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

8 Рiшення uПро
встановлення
ставок та пiльг
податку на
нерухоме майно,
вiдмiнне вiд
земельноi дiлянки
на територiТ
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноТ громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.6З-668

9 Рiшення кПро
встановлення
ставки
туристичного
збору на територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади>

Наповнення бюджету
IрпiнськоI MicbKoi
територiалrьноi громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

l0 Рiшення кПро
встановлення
ставки
транспортного
податку на
територiТ
IрпiнськоТ мiськоi
територiальноТ
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoT
територiа.гlьноi громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

ll Рirпення <Про
затверджеIl}Iя
MiltiMztltыloi
мiсячltоТ оренди l
кв.м. загапьllоТ
плоuti IIерухомого
майllа (liзичllих
ociбIplt iltcl,KoT
Micl,KoT
,l ср и,lrl р i iu l t,l ttl'l' 

"r,*|,p()Mili (и) /,',3 ,

Напов1lеllllя бюдяtету
IрпiнськоТ MicbKoT
територiа.llьноТ I,ромади

,

I кв, Фiнансове

управлiння
тел.63-668
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паркування
транспортних
засобiв на
територiт
Iрпiнськоi мiськоI
територiальноТ
громади)

lз Рiшення <Про
затвердження
Положення про
порядок i норми
вiдрахування до
бюджету
Iрпiнськоi мiськоi
територiальноТ
громади частини
чистого прибутку
(лохолу)
господарськими
органiзаuiями, якi
належать до
комунальноТ
власностi
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноi
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноТ громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-б68

|4 Рiшення кПро
встановлення
ставок та пiльг iз
сплати
земельного
податку на
територii
Iрпiнськоi MicbKoT
територiальноТ
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

15 Рiшення <Про
встановлення
ставок орендноi
плати за землю на
територiТ
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноТ
громади)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ мiськоi
територiальноТ громади

I кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

lб Рiшеttня <Про
встаIIовлеlllIя
особистих
ст,рокоl}их
сервiту,гiв lta
:tcMe:t1,1l i дi"пrl l I ки
lrа,r,сри,l,орiТ r
I pl l i l lct,KtlT м i 

",,,У!1,l,cpl l,trlpiit.l l,,,,,,y'/,I
l,D()Mll/[ll)) lt :} {

НаповItеllrtя бю7цясету
IрпiнськоТ MicbKoT
територiаt bll оТ громади

янъSs ý\ъ\
}цтý 1,I iiC

I кв.

пАрАт
н i ськOТ

Фiнансове

управлi1-1ня
тел.63-668
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Рiшення uПро
затвердження
Поrоження про
оргаltiзацiю та
проведення
ярмаркових
заходiв, виIзноi та
виносноТ торгiвлi
та надання послуг
у сферi розваг на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi

Наповненнябю-:;хец, i IKB.
IрпiнськоТ MicbKoi
територiаьноi громали

основною метою е

IIередача в оренду
комунального майна,
врегулювання процедури
передачi в оренду
комунального майна,
привелення у
вiдповiднiсть до
законодавства типовий
договiр оренди

Рiшення кПро
затвердження
Порядку перелачi
в оренду майна,
що перебувае в
комунальнiй
власностi
Iрпiнськоi мiськоi
територiатlьноТ
громади Киiвськоi
областi

Рiшення кПро
затвердження
Положення про
порядок передачi
земельних дiлянок
в оренду, що
перебувають у
комунальнiй
власностi
Iрпiнськоi MicbKoТ
територiагrьноТ
громади)

основною метою с

удосконаJIення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

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

iальноТ громади
20 Рiшення <Про

затверджеIIня

територiал1,1IоТ
громали IIа

"KoIlKypclI1,1Iиx

ОСНОВПОIО MеTOIO С

удосколlаленt{я порядку

lIJIа,ги за корис,гуваIIIlя
l]омел lll t им и 21i.llяl l KttM и

K()Myl ltU| 1,1 I<lT l1.1tacl lclc,I,i

I кв.

Фiнансове
управлiння
тел.63-668

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

Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
мiськоi рали
тел.63l8l

Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi рали
тел. б3l8l

Biдtilr
земсJl bl l их

Порядку набуття | оtРормлеltltя логоворiв
права opellllи ореIIди зсмлi з

земеJlыlих lti.ltяlltlк | урахуваrlltям змill
комуttалыIоТ дilочого закоlIолавства т,а

збiльшIсlll lя I IадходжеIIь
IplIilrcbKoT MicbKoT I lto бloltlKcтy вiд орсltдгlоТ

lIcl,Kol Mlc1,1(()l

iiut t,t ltlT l,р()ма/lи

]\4c,l()l() (, l Ktr.

K0I рАд},l

засалах
(,lcMt:.ltl,tt

lкlрlах)
<llpo2l |'i tltcll t lяl

lI()ря/tl(у



I

встановлення
земельних
cepBiTyTiB на
територiт
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноТ
гроNrадIr))

IlIJo вU,l,анOшlення
земельних cepBiTyTiB з

урахуванням змiн
дiючого законолаtsс,[ва та
збiльшення надходжень
,цо бюлrкету вiл плати за
корIIстування
земолLIIIlмлt дiляtlкамrt
комунальноi B.ltacHtrc,l,i

IрпiнськоТ MicbKoT
територiшrьноi громади

виконавчого
KoMiTeTy
IрпiнськоТ
MicbKoT рали
тсл.63l8l

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

основною метою е
впровадження прозорих
конкурентних процедур
вiдчуження земельних
дiлянок комунальноI
власностi IрпiнськоТ
MicbKoi територiа-пьноi
громади, визначення
сдиного, зрозуиiлого та
вiдкритого
органiзацiйно-правового
механiзму добору та
пiдготовки земельних
дiлянок до ix вiдчуження

I кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi рали
тел.63l81

2з Рiшення <Про
затвердження
Положення про
порядок
приватизачiТ
(вiдчуження)
комунального
майна на
територiТ
Iрпiнськоi мiськоi
територiалыrоТ
громади)

основною метою е
врегулювання порядку та
умови приватизацii
(вiдчуження)
комунального майна на
територii Iрпiнськоi
MicbKoi територiальноТ
громади)

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