
IPпIHсЬKA MIcbKA рАдА
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН
киiвськА оБлАсть

сЕсrя восьмого скликАння
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м. Iрпiнь

Про внесення змiн ло Плану
дiяльностi з пiдготовки проектiв

реryляторних aKTiB Iрпiнськоi
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2022 piK

"4, ftz"*_202| р.

З метою пiдвищення ефективностi реаrriзачii державноТ реryЛЯТОРНОТ
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi, враховуючи подання начальника

КП кIрпiньводокан€Lл)) вiд 06; \2.2021rр. Nэб/н, начальника Трулового apxiBy

виконавчого KoMiTeTy IMP вiд 06.I2.2021p. }Ф18-14/98/l, висновки постiйних

депутатських комiсiй з питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення; з

питань житлово-комунаJIьного господарства, промисловостi, енергетики,
транспорту, зв'язку та побутового обслуговування населення, керуючись

ЗЬконами Украiни кПро засади державноi реryляторноi полiтики у сферi

господарськоi дiяльностi>> та кПро мiсцеве самоврядуваннrI в YKPaTHi>,

Iрпiнська MicbKa рада,

ВиРIшиЛА:
1. Внести змiни до Г[пану дiяльностi з пiдготовки проектiв реryлятОрнИХ

aKTiB Iрпiнськоi MicbKoi ради та ii виконавчого KoMiTeTy на 2022 piK та

викJIасти в новiй редакцii (додаеться).

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
мiського голови вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, комiсiю з питань
бюджету, фiнансiв, цiн та д рення та комlсlю з питань житлово-
КОМУН€LЛЬНОЛО ГОСПО

зв'язку та побутово
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мiський голова

цсловостi, енергетики, транспорту,
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Додаток до рiшення

плАн
дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнськоi MicbKoi рали

та iT виконавчого KoMiTeTy на 2022 piK

л!
п/п

Вид Назва проекту
реryляторного

акта

I|iль прийняття
регулятOрнOго акта

TepMiH
розробки
проскry

реryлятор_
ного акта
(квартал)

Найменуванн
я пiдроздiлу

вiдповiдально
го за розробку

проскта
регуляторного

акта,
конт. телефон

l Рiшення кПро
затвердження
Порядку
розмiщення
зовнiшньот
РеКЛаIvIИ На
територii
IрпiнськоТ MicbKoi
територlальноl
громади)

З метою врегулюваfiня
вiдносин у сферi
зовнiшньоi реклами на
територii IрпiськоТ
MicbKoi ради у
вiдповiдностi до tмнного
законодавства, а саме:
ЗУ кПро добровiльне
об'еднання
територiальних громад),
ЗУ кПро рекламу>, ЗУ
кпро дозвiльну систему
у сферi господарськоТ
дiяльностi>> та Типових
правил розмiщення
зовнiшньоi реклами,
затверджених
постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд
29.|2,0з, м2067.

I-IV кв, кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-4l2

2 Рiшення кПро
затвердження
Правил
благоустрою на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа.пьноi
громади)

Мотою даного
регуJUIторного акта е
створення уIиов захисту :

вiдновлення
СПРИЯТЛИВОГО ДJUI

житгедiяльностi людини
довкiлля, а саме:
покращенЕя санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зниження рiвня
шуму, збереження
об'ектiв та елементiв

насаджень,
JlDпg\ r- 'ý

ii,{Ы. t&Ы".
il%b/qfrfu* нсь

I-IV кв.

АпАрАт(0i }l icblt0l

кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>

тел.б3-412
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J Рiшення <Про
встановлення
тарифiв на
послуги з

утримання
майданчикiв для
платЕого
паркування
транспортних
засобiв на
територii
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi
гDомади))

Щiлями прийнятгя
даного регуляторного
акта € встановлення
тарифу на послуги з
користування
майданчикап{и для
платного паркуван,ня в

MicTi Iрпiнь, створення

умов захисту власникiв
автотранспорту вiд;

необгрунтованого
збiльшення цiн на
надання послуг з
паDкYвання

I-IV кв. кп
<Управлiння
благоустрою
MicTa>
тел.63-412

4 Рiшення <Про оренду
комунального
майна, що
перебувае в
комунальнiй
власностi
Iрпlнськоl Mrcbкol
територlЕlльноl
громади Киiвськоi
областi>

основною метою €

врегулювання процедури
передачi в оренду
комунального майна,
приведення у
вiдповiднiсть до чинного
законодавства типового
договору оренди

I-III кв. Управлiння
iнфраструктурн
ого розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунаJIьного
господарства
тел.67269

5 Рiшення кПро
затвердження
Правил 

|

приймання
стiчних вод до
сис-тем

чентрагliзованого
водоцiдведення
Iрпiнськоi мiськоi
територiшlьноi
громади))

Впорялкування правил
приймання стiчних вод
до систем
централiзованого
водовlдведення
Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади
вlдповlдно до дlючого
законодавства;

урегулювання
взаемовiдносин MirK
Комунальним
пlдприемством
кIрпiньводоканtцD та
споживачами послуг
водовiдведення;
запобiгання нанесенню
шкоди н&вколишнLом}
сеDедовишч

I-IV кв. кп
кIрпiньводокан
ал)
тел.62-946

6 Рiшенrrя кПро затвердх(енtul
Положенrrя про
порядок
встановлеItшI
тариф_iв (чiн1 на
платнl посJtуги та
використання
коштiв, отриманих
Труловим apxiBoM
виконавчого
KoMiTery IрпiнськоТ
MicbKoT радиD

I-II кв.

АпАрАт
0I н l ськOт
,lt|Ал0l| 

:

Труловий apxiB
виконавчого
KoMiTery IMP
Тел. 94-384

рАди

г iдлу
у

Удосконален}ш порядку
встановлення тарифiв (цiн),
що надаються Труловим
apxiBoM виконавчого
KoMiTery IMP вiдповiдно
законодавства Украiни,

tlcb

0ри



споживачам, серед яких:
cTBopeHHJl належних умов
для зберiганrш документiв,
утворених у процесi
дiяльностi пiдприемств,

установ та органiзацiй, що,
пiдвищення якостi надання
платних послуг
громадянам та скорочен}UI
TepMiHiB iх виконання,
створеннJI сприJIтливих
умов для вiдвiдувачiв та
пiдвищення рiвня
пожежнот безпеки

мiський голова Олександр МАРКУШИН

АпАрАт
рпlнськ0I illcbt{OT рАди
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