
IРПIНСЬКА MICьKA РАДА
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН
КИIВСЬКА ОБЛАСТЬ

СЕСШ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

рIшЕнняNь а//-/{-2"
м. Iрпiнь

Про внесення змiн до Цлану
дiяльностi з пiдготовки проектiв
реryляторних aKTiB IрпiнськоТ
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2021 piK

З метою пiдвищення ефективностi реалiзацii державноi реryляторноi
полiтики у сферi господарсъкоi дiяльностi, враховуючи подання начальника
КП кIрпiньводоканал)) giд27.10.2021р. Ns2575, начЕLпьника Трулового apxiBy
виконавчого KoMiTeTy IMP вiд 03.||.2021р. JФl8-14/98, висновки постiйних
депутатських комiсiй з питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з
питань житлово-комун€lльного господарства, промисловостi, енергетики,
транспорту, зв'язку та побутового обслуговування населення, керуючись
Законами Украiни кПро засади державноi реryляторноi полiтики у сферi
господарськоi дiяльностi>> та кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,

ВиРIшиЛА:
Внести змiни до Плану дiяльностi з пiдготовки проектiв реryляторних
aKTiB Iрпiнськоi MicbKoi ради та ii виконавчого KoMiTeTy на 2021 piK та
викласти в новiй редакцii (додаеться).

Контролъ за виконанням даного рiшення покласти на заступника
мiського голови вiдповiдно до розподiлУ обов'язкiв та на постiйнi
депутатськi KoMicii з питань бюджеry, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з
питань жIaтлово-комунального господарства, промисловостi,
енергетики, трансп побутового обслуговування
населення.
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.Щодаток до рiшення
IрпiнськоI мiськоi падиib&zozlp.xiy'Z{-й ,2

плАн
дiяльносТi з пiдготОвки проеКтiв регулЯторниХ акгiВ IрпiнськОi MicbKoi рали та iT

виконавчого KoMiTeTy на 2021 piK

лl!
п/п

Вид Назва проекry
реrуляторного

акта

Щiль прийняття
реrуляторного акта

TepMiH

розробки
проекту

регулятор_
ного акта
(квартал)

Найменуванн
я пцроздiлу

вiдповiдально
го за розробку

проекта
регуляторного

акта,
Л! телефону

l Рiшення кПро
затвердження
Порядку надання
оператором в
експлуатацiю
майданчикiq для 

,

паркування
суб'ектам
господарювання
на територiI
Iрпiнськоi MicbKoT
територiальноi
громади>

основною метою
прийнятгя регуляторного
акту е забезпечення
прозоростi визначення
суб'ектiв
досподарювtlння з якими
КП кУправлiння
благоустрою MicTa>
Iрпiнськоi MicbKoi рали
киiъськоi областi
укладае договори про
експлуатацiю мiсць для
паркування

I-IV кв. кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-4l2

2 Рiшення кПро
затвердження
Порядку
розмiщення
зовнiшньоi
реклами на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа-пьноi
громадиD

;б

Виконання рiшення вiд
l5.08.17p. Nч29 по справi
М893/31-р-02-05- 15
Адмiнiстративноi колегii
киiвського обласного
територlального
вrдцшення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

KoMiTeTy Украiни та
виконання листа
киiъського обласного
територiаrrьного
вiддiлення
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
KoMiTeTy УкраiЪи М60-
021299з вiд l2.09.20l8
року про усунення
нодолiкiв до проекту

,ёffiФЕ5Цськоi
'цl9Ъко'гра,Цwд\фо

иесення зм\frь

Фб fрп l

I-IV кв.

АпАрА,l
ськOт шiсь]

кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-4l2
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J Рiшення <Про
затвердження
Правил
благоустрою на
територii
lрпlнськоl Mlcbкol
територiа.пьноi
громади))

Метою даного
реryJUIторного акта е
створеЕня ploB захисту i
вiдновлення
СПРИЯТЛИВОГО ДJUI

житгедiяльностi людини
довкiлля, а сап{е:

покращення санiтарного
cTtlнy та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуму, збереження
об'ектiв та елементiв
благоустрою, у тому
числi зелених нас4джень,
ix рацiонапьне
використання, належне
утримання та охорона

I-IV кв. кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-4l2

4 Рiшення кПро
затвердження
Правил
паркувtlЕня 

l

транспортних
засобiв на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
гDомаJIиD

Впорялкування питань
щодо паркування
автотранспорту в MicTi
Iрпенi, збiльтпення
надходжень до мlсцевого
оюджету вlд зOору за
паркувtlння
автотранспорту

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-4l2

5 Рiшення кПро
встановлення
тарифiв на
послуги з

утримання
майданчикiв для
платного
паркування
транспортних
засобiв на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiаlrьноi
громади))

I]irrями прийнятгя
даного реryJUIторного
акта е встановлення
тарифу на послуги з

користування
майданчикtlми дJlя
платного паркування в
MlcTl Iрпlнь, створення
р{ов захисту власникiв
автотранспорту вlд
необгрунтованого
збiльшення цiн на
надання послуг з
паркування

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-412

6 Рiшення кПро
встановлення
ставок €диного
податку на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громаJIи)

Наповнення бюджету
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi громади

z{*r.

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-668

,7 Рiшення кПро /
встановлецЕя //:
ставок,а пiл"г 

//*ý
податку на tlЪ
нерухоме майнф!
вiдплiнне вiд \

'}fпiнськоiЙfrъ\рi
'fifШl5РЦ,Jфiфомапи

ЁЩ/,;,ш

I-IV кв.

АпАрАт
!кOт t{ lcbt{(

иг lнАл0},t

Фiнансове
управлiння
тол.63-668
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земельноI дiлянки
на територii
Iрпiнськоi мiськоi
територiальноi
громади))

8 Рiшення кПро
встановлення
ставки
туристичного
збору на територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiаrrьноi
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноI громади

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

9 Рiшення <Про
встановлення
збору за мiсця для
паркування
транспортних
засобiв на
територii'
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноi
громади>

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiшlьноi громали

I-IV кв. Фiнансове

управлiння
тел.63-668

10 Рiшення <Про
встановлення
ставок та пiльг iз
сплати 

:

земельного
податку на
територii
Iрпiнськоi MicbKoT
територlальноl
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi мiськоi
територiальноi гром4ди

I-IV кв, Фiнансове
управлiння
тел.63-668

1l Рiшення кПро
встановлення
ставок орендноi
плати за зецлю на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади)

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-668

l2 Рiшекня <<Про

встановлення
особистих
строкових
cepBiTyTiB на
земельнl дlJIянки

'i

на територll
Iрпiнськоi MicbKoT
територiальвоi lгромади) li

Наповнення бюджету
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа.гrьноi цромади

ffi

I-IV кв. Фiнансове
управлiння
тел.63-668

13 Рiшення пПро
затвердження
Положення про
органiзацiю та
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проведення
ярмаркових 

:

заходiв, виi'зноi та
виносноi торгiвлi
та надання послуг

у cQepl розваг на

Iрпiноькоi MicbKoi
територiальноТ
гDомаJIи))

I4 Рiшення кПро
затвердження
Порядку передачi
в оренду майнц
що перебувас в
комунальнiй
власностi
IpпlHcbKol Mlcbкo1
TepиToplajlbHol
громади КиiЪськоi
областi

основною метою с

передача в оренду
комунttльного майна,
врегулювання процедури
передачi в оренду
комунального майна,
приведення у
вiдповiднiсть до
зaконодавства типовий
договiр оренди

I-II кв. Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
тел. б3260

15 Рiшення <Про
затвердж9нIIя
Положення про
порядок передачi
земельних дiлянок
в оренду, r.цо

перебувають у
комунальцlи
власностi
lpпlнcbкol Mlcbкol
територl+льноl
громади))

основною метою с
удосконtlлення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
зоlльшення надходжень
до бюджету вiд ореriдноi
ппати за користування
ЗеМеЛЬними дIJIянкад\,Iи
комунtшьноi власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноI громади

I-III кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy

Iрпiнськоi
MicbKoi рали
тел.63l81

16 Рiшення кПро
затвердження
Порялку набугтя
права оренди
земельних {lт"o*
комунальноl

Iрпiнськоi MicbKoi
територi4льноi
громади на
конкурентних
засадах
(земельних
торlац)

основною метою е

удосконалення порядку
оформлення договорiв
оренди землi з

урахуванням змiн
дiючого законодавства та
збiльшення надходжень
до бюджету вiд орендноi
плати за ко,ристування
земельними дlJIянками
KoI\,ryH альноi власностi
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа.tlьноi громади

I-III кв. Вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi ради
тел.63l8l

|7 Рiшення
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Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади)

збiльцення над(оджень
до бюджету вiд плати за
користування
зомельними дiлянками
комунtшьноl власностl
IрпiнськоТ MicbKoT
територiапьноi громади

тел.63181

18 Рiшення Про затвердження
порядку
проведення
земельних торгiв
(у формi
аукцiону) iз
продажу
земельЕих дiлянок
несiльськогоспода

рського 
|

призначення, що
перебувають у
комунаlrьнiй
власностi
Iрпiнськоi мiськоi
територiапьноi
громади))

основною метою е

впровадження прозорих i
конкурентних процедур
вiдчуження земельних
дiлянок комунальноi
власностi Iрпiнськоi
MicbKoi територiальноi
громади, визначення
единого, зрозуплiлого та
вiдкритого
органiзацiйно-правового
механiзму добору та
пiдготовки земельних
дlJIянок до lx вlдчуження

I-III кв. вiддiл
земельних
pecypciB
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi
MicbKoi ради
тел,63l8l

19 Рiшення <Про оренду
комунальног0
майна, що
перебувае в
комунальнiй
власностi :

Iрпiнськоi MigbKoi
територltшьноl
громади Киiрськоi
областi>

основною метою е
врегулювання процедури
передачl в оренду
комунaльнQго майна,
приведення у :

вiдповiднiсть до чинного
законодавства типового
договору оренди

III-IV кв. Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
тел.6'1269

20 Рiшення кПро
затвердження
Правил
приймання
стlчних вод до
систем
централiзованого
водовlдведення
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
громади))

(

Впорялкування правил
приимання стlчних вод
до систем
централiзованого
водовiдведення
Iрпiнськоi MicbKo!
територiально-i громади
вlдповlдно до дlючого
законодавства;

урегулювання
шаемовlдносин мlж
Крмуншlьним
пlдприемством
<Iрпiньводоканал) та

АпАрАт
ir-цпт шiпlч

кв.Iv кп
<Iрпiньводокан
Еlл)

тел.62,946
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2l Рiшення <Про затвердження
Положення про
порядок
встановлен}ul
тарифiв (uiн1 на
платнi посJryги та
використанн,I
коштiв, отриманих
Трудовим apxiBoM
виконавчого
KoMiTeTy Iрпiнськоi
MicbKoi ради)

Удосконалення порядку
встановлення тарифiв (чiн),
що надаються Трудовим
apxiBoM виконавчого
KoMiTeTy IMP вiдповiдно
законодавства УкраТни,
встановлення економiчно
обrрунтованих тарифiв
(цiн) на платнi послуги,
пiдвищення рiвня якостi
посJrуг, якi надаються
населенню, бюдкетним
установам та iншим
споживачам, серед яких:
створення належних умов
дlя зберiгання документiв,
угворенID( у процесi
дiяльностi пiдприемств,
установ та органiзацiй, що,
пiдвищення якостi надання
IUIaTHиX посJryг
громадянам та скорочення
TepMiHiB ix виконання,
створен}ш сприятливкх

умов дIя вiдвiдувачiв та
пiдвищення рiвня
пожежноI безпеки

[V кв. Трудовий apxiB
виконавчого
KoMiTery IMP
Тел.94-384
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