
IPпIHCЬKA MIcbKA рАдА
киiвськоr оБлАстI

08200, КиТвська область, м. Iрпiнь, вул. Шевченка,2-а

п( СЕСIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

м. Iрпiнь

Про затвердження Плану
дiяльностi з пiдготовки проектiв
реryляторних aKTiB IрпiнськоТ
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2020 piK

З метою пiдвищення ефективностi реалiзацiТ державноТ регуляторноi
полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi, враховуючи подання нач€шьника
Фiнансового управлiння вiд 06. 1 1 .20l9p. JФ330 та начальника КП <Управлiння
благоУстрою MicTa> вiд 05.11.2019р. М715, 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 УкраТни uПро
ЗаСаДИ ДеРЖаВНОТ РегУляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> та
uПро мiсцеве самоврядуванIIя в YKpaTHi>, Iрпiнська MicbKa рада

ВИРIШиЛА:

Затвердити План дiяльttостi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB
IрпirrськоТ MicbKoT ради та iT викоIlавчоt,о KoMiTeTy на 202Q piK
(лолаеться),
КогIтроль за викоFIаtltlям лzllIого рiшеlrrlя llокJlасти [Ia заступника
мiського голови I\4ихаJlL.lсlIко Jl.r1., комiсiltt:} гlи,гаIIL бrод>Iсету, фirlансiв,
rlirl та rlilroyтBopcIIIIя,I,i.l t<oMiciltl з IIиl,аIIь ){1.1тлоI]о-коNIунальFlого
I,ocIIo/lapc,I,I]a, IIpoNll.tcJttltзtlct,i, eIlcpI,c,I,1.1Kl..l, 1,раIIспорl,у, зв'язку та
l loбy,l,c,lBclt,o oбcllyt,otJyl]lll l l lrl l lаселеllllrl.
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дiяльностi з пiдготовки проеrгiв
плАн

регуляторних aKTiB lрпiнськоТ MicbKoT рад]r та ij'в1.1конавчого
KoMiTeTy на 2020 piK
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MicTi Iрпiнь (в новiй
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Найменування
пiдроздiлу

вiдповiдальногi
за розробку

проекта
регуляторного

8ffiВ,
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КП кУправлiння
благоустрою
м icTa>l

тел.6З-4 I2

КП кУправлiння
благоустрою
м icTa>

тел.6З-4l2

КП кУправлiння
благоустрою
м icTa>

тел.63-4l2

КП кУпраплiннл
благоустрою
м icTal>
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Назва проекту
регуляторного

акта

Щiль п ри й няття регуляторl{ого TepMiH
розробки
проекту

регуляторного
акта

(квартал)

кПро затвердження
Порялку надання
оператором в

експлуатачiю
майданчикiв для
паркування суб'сктам
господарювання в
MicTi Iрпiнь>

Основною метою приhняття
регуляторного акту с забезпечення
прозоростi визначення суб'сктiв
господарювання з якими КП
<У правл i ння благоустрою м icTa>
Iрпiнськоi' м icbKoi рали КиТвськоi'
областi уклада€ договори про
експлуqтачiю мiсць для паркування

Рiшення <Про затвердження
Порялку розмiщення
зовнiшньоi реклами в
MicTi Iрпiнь (в новiй
релакчir)>

Виконання рiшення вiл l5.08, | 7р.
J'ф29 по справi N989З/3l-р-02-05- l5
Алм iнiстративноТ колегiТ
китвського обласного
територiм ьного вiддiлення
А нтимонопольного ком iTeTy
Украi'ни та виконання листа
китвського обласного
територiа-льного вiддiле н ня
А нтимонопольного ком iTeTy
УкраТни Ns60-02/2993 вiд
l2.09.20l8 року про усунення
недолiкiв до проекту рiшення
lрпiнськоТ MicbKoT рали кПро
вt|есення змiн та доlIоtsнеllь до
кПорялку розмiшtеtlня рекjlами в

MicTi Iрпiнь>
Рiшення Метою даного регуJlяторl{ого акта с

створення умов захисту i

вiдновлення сприятливого для
життсдiяльностi людини дов кiлля,
а саме: покрашення саlliтарltого
стану та мiкроклiмату Micr.a,
зниження рiвrrя шуму, збсреженtlя
об'сктiв та елемен.гiв благоустрою,
у тому ,lислi зелених насалжеl.tь, l'x
pat,liot lал blte tt и Kop}rc,I,a tl llя, l liшlежнс

маtlllя та oxopolla
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у Nlicтi Iрпiнь (в новiй
релакчii)>

необгрунтованого збЙьшення цiн
на Надання поспчг ? п2пи\/аячUс

6 Рiшення | кПро заrrерл*ен"Г

| 
Порялку встановлення

l осооистого строкового
I cepBlTyTy на земельнi
l.

l д|лянки для
здiйснення буль-яких
булiвельнrх робiт на
землях територiальноТ
громади MicTa Iрпiнь>

цlлями прийняття даного
реryляторного акта с визначення
механiзму укладан ня договору
особистого строкового cepBiTyTy на
земельнi дiлянки для здiйснення
будь-яких булiвельних робiт на
землях територiмьноТ громади
MicTa Iрпiнь та встановлення
розрахунку плати за Його
користування, а також справляння
плати за використання земель
комуна-льноi власностi на умовах,
визначених llим Попq п.лл"

I-IV кв. КП <Управлi
благоус,грою
м icTa>
тел.6З-4l2

7 Рiшення <Про встановлення
ставок единого
податку в м. Iрпiнь>

наповнення мiського бюлжетч

t

I-II кв. Фiнансове
управл i ння
тел,6З-668

8 Рiшення <Про встановлення
ставок податку на
нерухоме майно
вlдмlнне вtд земельноi
дiлянки в м. Iрпiнь>

Наповнення мiського бюлжету I-1I кв, Фiнансове

управл i ння
тел.63-668

9 Рiшення <Про встановлення
ставки туристичного
збору в м. Iрпiнь>

наповнення мiського бюлжету | 1-1l *в. Фiнансове

управлiння
тел,63-668l0 Рiшення кПро встановлення

ставки транспортного
податку в м. Iрпiнь>

наповнення м iського бюлжету I-II кв. Фiнансове

управлiння
тел.6З-668ll Рiшення кПро затвердження

м iнiмальноj' м iсяч Ho'i'

оренди l кв.м.
загал ьно]' плошi
нерухомого майна
фiзичних осiб м,
lрп iH ь>

гlаповнення мiського бюлжету 1-II кв. Фiнансове
управлiння
тел.б3-668

|2 Рiшення кПро встановлення
збору за мiсця для
паркування
транспортних засобiв))

1-1аповнення м iського бюджетч 1-1I кв. Фiнансове
управл iння
тел.63-668

lз Рiшення <Про встановлення
ставок iз сплати
земельного податку в

м. Iрпiнь>

Llаповне}lня м iського бrолrкету I II кв. Фiнансове
управл iння
тел.63-668

l4 Рiшення <Про встановлення
ставок орендноi плати
зqземлю в м. lрпiнь>

наповIlення мiського бюлжетч 1-1I кв, Фiнансове

управлi ння
тел.63-668l5 Рiшення кПро встановлеllllя

особистих сl,рокоliих
cepBiTyTiB на земельtti
дiляttки в м. lprriHb>

наповнеll lIя м iського бrолжс.гу
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1-1I кв. Фiнансове

управл i ння
тел,6З-668
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