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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта 

 
Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюється проект «Про затвердження 

Положення про паркування транспортних засобів у м. Ірпені» 

 Проект розроблений комунальним підприємством «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради Київської області. 

Проект спрямований забезпечити належний благоустрій центральних вулиць та 

доріг міста, збільшення пропускної спроможності проїжджої частини вулиць міста, 

підвищити безпеку дорожнього руху та дисципліну водіїв, впорядкування транспортних 

засобів на вулицях міста, посилення адміністративної відповідальності власників 

транспортних засобів, які порушують правила паркування, підвищення культури 

паркування та дисципліни сплати збору за місця паркування транспортних засобів, 

збільшення фінансових надходжень до міського бюджету.  

З метою забезпечення якісного утримання та експлуатації майданчиків для 

паркування, екологічних та санітарних вимог, безпеку дорожнього  руху, підвищення 

дисципліни сплати збору за місця паркування, збільшення фінансових надходжень до 

міського бюджету за рахунок збору за місця паркування транспортних засобів, 

забезпечення виконання вимог Положення про порядок організації, функціонування та 

експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору за парковку на 

території міста Ірпеня, та Правил паркування транспортних засобів, затверджених 

постановою КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1342. 

 

Підставою для розробки проекту є прийняте рішення Ірпінської міської ради від 

від 02.11.2017 року № 2751-42-VII «Про затвердження положення про паркування 

транспортних засобів в місті Ірпені». 

Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у мережі 

Інтернет: на інтернет сторінці  Ірпінської міської ради, в рубриці Регуляторна політика. 

З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна 

ознайомитися також у відділі економіки виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради (каб. № 28). 

Комунальному підприємстві «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської 

ради Київської області м. Ірпінь вул. Шевченка,5. 

Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, 

їх об'єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення на адресу 

розробника: 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5. КП «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області, або email: 
kpkontrol_irpen@ukr.net. 
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