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Про затвердження Плану
дiяльностi з пiдготовки проектiв
регуляторних aKTiB Iрпiнськоi
MicbKoi ради та iT виконавчого
KoMiTery на 2023 piK

з метою пiдвищення ефективностi реалiзацii державноi реryляторнот полiтики
УjфТi ryСПОДаРСЬКОi ДiЯЛЬНОСтi, upu*o"yr"" пЪдurня начаJIьника управлiнняIРIтаЖКГ вiд l4,||,2022p. JФ30, 

"u"-i""Ka Трулового apxiBy виконавчого
KoMiTeTy IMP вiл 

1|l1 1 .2022р, Ng26/l8_14, нач€шьника КП <Iрпiньводоканал),iд l9,|L2022P, }l!977, в.о. начальника КП <Управлiння благоустрою MicTu,>вiд 23.|1.2022p. Jt246, висновки постiйни- о";r;;;;;;^;Ъ;iсiй з питаньбюдже,гу, фiнансiв, цirl та цiнОутворення; з питань житлово-комун€Lльного
господарства, промислоlзостi, енергетики, транспорту, зв'язку та побутовоtообслуговуванFIя населення, керуючись Законами Украiни <про засади
дерх(авноi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> та кПромiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, lрпiнська MicbK? рада

ВиРIшиЛА:
l, Затверлити П.llан дiяльностi з пiлготовки проектiв регуляторних akTiB

м. Iрпiнь -4 2о22р.

Iрпiнськоi MicbkoT Ради та ii виtсонавчого koMiiTeTy на 202З piK (додаеться).
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додаток до рiшення

дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB Iрпiнськоi мiськоi рrд"
та iT виконавчого KoMiTeTy на 2023 piK

плАн

.пlъ

п/п
Вид Назва проскту

реryляторного
акта

Щiль прийняття
регуляторного акта

TepMiH
розробки
проекту

реryлятор-
IIого акта
(квартал)

Найменуваян
я пhроздiлу

вiдповiдально
го за розробку

проскта
реryлятOрного

акта,
конт. телефон

1 Рiшення кПро
затвердження
Порядку
розмiщення
зовнiшньот

реклами на
територiТ
Iрпiнськоi MicbKoT
територiапьноТ
громади)

З метою врегулювання
вiдносин у сферi
зовнiшньоТ реклами на
територii IрпiськоТ
MicbKoi ради у
вiдповiдностi до чинного
законодавства, а саме:
ЗУ <Про добровiльне
об'еднання
територiальних громад>,
ЗУ кПро рекламу>, ЗУ
кПро дозвiльну систему
у сферi господарськоТ
дiяльностi> та Типових
правил розмiщення
зовтliшньоТ реклами,
затверджених
постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд
29.12,0з. Ns2067.

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MicTa>

тел.63-4l2

2 Рiшення кПро
затвердження
Правил
благоустрою на
територii
IрпiнськоТ MicbKoT
територiальноi
громади)

Метою даного
регулятор[Iого акта е
створення умов захисту i
вiдновлення
сприятливого для
життедiяльностi людини
довкiлля, а саме:
покращення санiтарного
стану та мiкроклiмату
MicTa, зн[tження рiвня
шуму, збереження

:9лl-жi,

I-IV кв. кп
кУправлiння
благоустрою
MlcTD)
тел.б3-4l2
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використання, наJIежне
мання та охорона

Рiшення <Про
встановлення
тарифiв на
послуги з

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

I_{iлями прийняЙ
даного регуляторного
акта е встановлення
тарифу на послуги з
користування
майданчиками для
платного паркування в
пlicTi Iрпiнь, створення
умов захисту власникiв
автотранспорту вiд
необrрунтованого
збiльшення цiн на
надання послуг з

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

Рiшення кПро оренду
комунttльного
майна, що
перебувае в
комунальнiй
власностi
IрпiнськоТ MicbKoi
територiальноТ
громади КлriЪськоi
областi>

основною *еrою i
врегулювання процедури
передачi в оренду
комунЕцьного майна,
приведення у
вiдповiднiсть до чинного
законодавства типового
договору оренди

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

Рiшення l uПро

Рirцення | .Про

Впорядкуванн" правил
приймання стiчних вод
до систем
чентрапiзованого
водовiдведення
IрпiЁськоТ MicbKoT
r,ериторi альноi гроплади
вiдповiдно до дitочого
закоIIодавства;

урегулюваIIня
взаемовiдносин tпtiж
Комунальним
пiдприсмством
кIрпiньводоканал)) та
споживачаIчIи послуг
водовцведення;
запобiгання нанесенню
шкоди навколишньому

УдоскоllйБ;r" 
""р"д"'встановлеtlня тарифiв

(цilл), що tIадаються
Трудовилl apxiвoм

затверджеIIня
Правил
приймання
стiчних вод до
систем
uентралiзованого
водовiдведення
IрпiнськоТ TrtiobKoi
територiальноi
громади)

I-IV кв,

АпА
ськ0I н

(, \\,_\

\?

кп
<Iрпiньводокан
ал)
тел.62-946

Труло"иЕ affi
виконавчого
KoMiTery IMP
Тел. 94-384
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Трудовим apxiBoM
виконавчого
KoMiTeTy
Iрпiнськоi MicbKoi
радиD

(цiн) на платнi послуги,
пiдвищення рiвня якостi
послуг, якi надаються
населенню, бюджетним
установам та iншим
споживачам, серед яких:
створення налех(них
умов для зберiгання
документiв, утворених у
процесi дiяльностi
пiдприеп,rств, установ та
органiзацiй, що,
пiдвицення якостi
надання платних послуг
громадянам та
скорочення TepMiHiB ix
виконання, створення
сприятливих умов для
вiдвiдувачiв та
пiдвицення рiвня
пожежнот безпеки

мiський голова
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