
 
 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

 

___________________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №4818-64-VII  
 

м. Ірпінь                                                                       «28» лютого 2019р.  

 

Про внесення доповнень до 

Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів  

Ірпінської міської ради та її 

виконавчого комітету на 2019 рік 
 

З метою підвищення ефективності реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності, враховуючи подання начальника 

комунального підприємства «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської 

ради від 12.02.2019р. №81, висновки постійних депутатських комісій з питань 

бюджету, фінансів, цін та ціноутворення; з питань житлово-комунального 

господарства, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та побутового 

обслуговування населення, керуючись законами України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Ірпінська міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 

2019 рік (додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення; з 

питань житлово-комунального господарства, промисловості, 

енергетики, транспорту, зв’язку та побутового обслуговування 

населення  та заступника міського голови Михальченко Л.Я.                                   

                               

 

В.о. міського голови-секретар ради          /підпис/            А.В. Попсуй 

 
 



Додаток до рішення 

Ірпінської міської ради 

                                                                                  від «28» лютого 2019р. №4818-64-VII  

      

 ПЛАН   

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її 

виконавчого комітету на 2019 рік 

№ 

п/п 

Вид 

 

 

Назва проекту 

регуляторного  

акта 

 

 

 

 

Ціль прийняття 

регуляторного акта 

Термін 

розробки 

проекту 

регуляторного 

акта (квартал) 

Найменування 

підрозділу 

відповідального 

за розробку 

проекта 

регуляторного 

акта, 

№ телефону 

1 Рішення Про затвердження 

Порядку надання 

оператором в 

експлуатацію 

майданчиків для 

паркування суб’єктам 

господарювання в місті 

Ірпені 

Основною метою прийняття 

регуляторного акту є 

забезпечення прозорості 

визначення суб’єктів 

господарювання з якими КП 

«Контроль благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради 

укладаються договори про 

експлуатацію місць для 

паркування. 

І-IVкв. КП «Контроль 

благоустрою 

міста» 

63-412 

 

2 Рішення «Про затвердження 

Правил поховання в м. 

Ірпінь» 

Організація ритуальних 

послуг на кладовищах  та 

організація обліку померлих 
громадян, проведення 

благоустрою та визначення 

прав і обов’язків ритуальної 

служби, суб’єктів 

господарювання, виконавчого 

комітету та власників 

поховань. 

І-ІІ квартал КП «УЖКГ 

«Ірпінь» 

62-461 
 

3 Рішення «Про затвердження 

Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в 

м. Ірпінь (в новій 

редакції)» 

Виконання рішення від 

15.08.17р. №29 по справі 

№893/31-р-02-05-15 

Адміністративної колегії 

Київського обласного 
територіального відділення 

Антимонопольного комітету 

України та виконання листа 

Київського обласного 

територіального відділення 

Антимонопольного комітету 

України №60-02/2993 від 

12.09.2018 року про усунення 

недоліків до проекту рішення 

Ірпінської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до 
«Порядку розміщення 

реклами в м. Ірпінь» 

І-IVкв. КП «Контроль 

благоустрою 

міста» 

63-412 

4 Рішення «Про затвердження 

Правил благоустрою 

м.Ірпеня (в новій 

редакції)» 

Метою даного регуляторного 

акта є створення умов захисту 

і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини 

довкілля, а саме: покращення 

санітарного стану та 

мікроклімату міста, зниження 

рівня шуму, збереження 

І-IVкв. КП «Контроль 

благоустрою 

міста» 

63-412 



 

 

В.о. міського голови-секретар ради                                                       А.В. Попсуй                                                    

 

об’єктів та елементів 

благоустрою, у тому числі 

зелених насаджень, їх 

раціональне використання, 
належне утримання та 

охорона. 

5 Рішення «Про затвердження 

Правил паркування 

транспортних засобів в 

місті Ірпінь» 

Впорядкування питань щодо 

паркування автотранспорту в 

місті Ірпені, збільшення 

надходжень до місцевого 

бюджету від збору за 

паркування автотранспорту. 

І-IVкв. КП «Контроль 

благоустрою 

міста» 

63-412 

6 Рішення «Про встановлення 

тарифів на послуги з 

утримання майданчиків 

для платного 

паркування 
транспортних засобів у 

м. Ірпінь (в новій 

редакції)» 

Цілями прийняття даного 

регуляторного акта є 

встановлення тарифу на 

послуги з користування 

майданчиками для платного 
паркування в місті Ірпені, 

створення умов захисту 

власників автотранспорту від 

необґрунтованого збільшення 

цін на надання послуг з 

паркування. 

І-IVкв. КП «Контроль 

благоустрою 

міста» 

63-412 


