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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

19 грудня 2019 р.                                                             м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 24 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Бурчак О. В.  

3.  Глиняний С. М.  

4.  Кобринець А. В.  

5.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

6.  Мельничук Б. О. 

7.  Миронюк Ю. М.  

8.  Носков С. І. 

9.  Олійнич О. Р.  

10.  Севастьянова О. В.  

11.  Страховський А. А. 

12.  Чайка Г. Г. 

 

В роботі сесії беруть участь завідувачі відділами, управліннями міської ради, керівники 

установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань громадян у місті, 

представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової інформації. 

              

              Виступає депутат Ірпінської міської міської ради Плешко Максим Валерійович щодо 

обрання головуючим на 76 сесії Ірпінської міської міської ради VІІ скликання Літвинова Андрія 

Вікторовича. 

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 23,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: обрати  головуючим на 76 сесії Ірпінської міської міської ради VІІ скликання                 

                         Літвинова Андрія Вікторовича. 

 

Головує на сесії депутат Ірпінської міської ради Літвинов Андрій Вікторович. 
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       Лічильна комісія:      Король Петро Петрович,  

 

                                            Олійник Олексій Володимирович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 22,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

     «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

      Карпенко Б. В. не брав участь у голосуванні. 

       

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про затвердження Положення про порядок призначення керівників закладів охорони 

здоров’я 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

3.  

Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, 

організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у 

соціально - економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр. 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

4.  

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року 

№4578-62-VII 

 Доповідач: Антонюк Є. П. – начальник відділу культури, національностей та релігій 

5.  
Про внесення змін до додатку до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 

 
Доповідач: Кременчук В. В. – начальник відділу координування кульмасових заходів 

та фізкультурно-спортивної роботи 

6.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 Доповідач: Дворніков І. Є. - директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

7.  

Про внесення зміндо Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням 26 сесії VII скликання Ірпінської міської ради №1720-26-VІІ 

від 22 грудня 2016 року 

 Доповідач: Ковальчук М. М. – начальник КП «Муніципальна варта» 

8.  
Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій м.Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 

 Доповідач: Калічка А. А. – директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

9.  
Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та охорони земель 

у м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018-2020 рік 

 Доповідач: Кравчук А. В. – начальник КП «Ірпінське земельно - кадастрове бюро» 

 
Питання  служби у справах дітей та сім'ї 

Доповідач: Терещенко А. І. – начальник служби 

10.  
Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення 

прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки 

11.  
Про внесення змін до Міської комплексної програми «Молодь Приірпіння» на 2016-

2020 роки 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

12.  Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 
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19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

13.  
Про внесення змін до рішення 71-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

29 серпня 2019 р. №5610-71-VII «Про надання поворотної фінансової допомоги 

КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради» 

14.  Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік 

15.  Про прогноз міського бюджету м.Ірпінь на 2021-2022 роки 

16.  
Про застосування рішень Ірпінської міської ради щодо встановлення ставок місцевих 

податків та зборів 

17.  Про надання пільг на 2020 рік зі сплати місцевих податків та зборів в м. Ірпінь 

18.  
Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров`я Приірпіння" на 

2019 рік 

19.  
Про затвердження Міської комплексної програми «Здоров`я Приірпіння" на 2020 

рік 

 
Питання управлінняпраці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління 

20.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.  

21.  
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності 

управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2018 - 

2019 роки 

22.  
Про  внесення змін до Програми зайнятості населення м.Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2018-2022 р.р. 

23.  
Про внесення змін до Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в м. Ірпені та селищах  Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2016-2020 роки 

24.  
Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності 

управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2020 - 

2021 роки 

25.  
Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій м. 

Ірпінь на 2016-2020 роки 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління 

26.  Про  внесення змін до фінансових планів за 2019 рік 

27.  
Про затвердження Програми «Реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Ірпінь на 2020-2022 роки» 

28.  Про  внесення змін до Програм 

29.  
Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної громади  

м. Ірпінь у 2020 році 

30.  
Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського 

бюджету, на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь», Гостомельської селищної ради 

31.  
Про внесення змін до Додатків №1 та №3 рішення сесії Ірпінської міської ради від 

15.11.2019 №5865-74-VII   

32.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на списання основних засобів 

33.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на списання транспортних засобів 

34.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 13 грудня  2019 року №13/2019 

35.  Про  надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності   

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник Управління 
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36.  Про внесення змін до  міської програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки  

37.  
Про внесення змін до  Програми розвитку та удосконалення організації харчування 

вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки 

38.  
Про внесення змін до Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, 

смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки  

39.  Про внесення змін до міської програми «Успішний педагог» на 2017-2021 роки 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу економіки 

40.  

Про затвердження договорів про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь та угод про внесення змін до договорів про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 

41.  
Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основні напрями розвитку на 

2021-2022 роки 

42.  
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних 

напрямків розвитку на 2020-2021 роки 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Чаплюк Ю. Г.- в.о. начальника відділу 

43.  
Про внесення змін до Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

роти №3 полку поліції особливого призначення ГУ НП в Київській області, 

затверджена рішенням №5605-71-VII від 29.08. 2019 р. 

44.  
Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті 

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське та 2016-2020 роки» 

45.  

Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів 

України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

46.  
Про внесення змін до Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3018 

47.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3018 на 2020 р. 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

48.  
Про внесення змін до рішення сімдесят четвертої сесії сьомого скликання Ірпінської 

міської ради Київської області №5887-74-VII від 15 листопада 2019 року 

49.  
Про внесення змін до Програми перспективного розвитку зелених насаджень у м. 

Ірпінь на 2019 – 2021 роки   

50.  
Про надання дозволу гр. Юрченку Д. В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Надсонова, 6, 6-а 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Доповідач:Унинець В. В. - начальник відділу  

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
51.  Про надання дозволу гр. Серіковій Є. А. на розроблення проекту землеустрою щодо  
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відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Тищенка, 25 

52.  
Про надання дозволу гр. Тонких С. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/87 

53.  
Про надання дозволу гр. Недашківському О. А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова 

54.  
Про надання дозволу гр. Борзило Т. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражув 

м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 6 

55.  
Про надання громадянам Турчині Л. М. та Буравенку Р. М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б 

56.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Вериківського 

57.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в  м. Ірпінь, вул. Северинівська 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

58.  
Про затвердження гр. Шамаєву Д. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 6-а  

59.  
Про затвердження гр. Щедріну М. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 17-г 

60.  
Про затвердження гр. Братікову В. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. І. Франка, 11-б 

61.  
Про затвердження гр. Чуйко О. В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 19-б 

62.  
Про затвердження гр. Субіній Т. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 10-а 

63.  
Про затвердження гр. Поляковій О. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 57-п 

64.  
Про затвердження гр. Мозель В. Л. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 31-г 

65.  
Про затвердження гр. Мостовому Ю. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 7-д 

66.  
Про затвердження гр. Король О. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і  споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 60-а  

67.  
Про затвердження гр. Підлісному Р. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Вишнева, 20-б 

68.  
Про затвердження гр. Барабашу В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. 12 Лінія, 3 

69.  
Про затвердження гр. Шевчіку В. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 

Лінія, 9/77 

70.  
Про затвердження гр. Волошенюк Т. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 73 

71.  
Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 19-г 

72.  
Про затвердження громадянам  проектів землеустрою та передачу земельних ділянок 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

73.  

Про затвердження гр. Охріменку В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  

вул. Ломоносова, 44-а 

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

74.  

Про затвердження гр. Базілевич С. В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 125/1 

75.  

Про затвердження гр. Клименко А. Є. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Личака, 24 

76.  

Про затвердження гр. Сичу О. О. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-в 

77.  

Про затвердження громадянам Гугніній Л. В., Гугніну С. В. та Гугніну М. І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. І-й Північний тупик, 11 

78.  

Про затвердження громадянам Фітісову С. О., Фітісову О. О. та Фітісовій Т. М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу у спільну сумісну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 26 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

79.  

Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Сім’ї Шкарівських, 22-б 

80.  
Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Сім’ї Шкарівських, 22-б 

81.  

Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 67-д 

82.  

Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Незалежності, 98 

83.  

Про затвердження гр. Ващенку В. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Сім’ї  Шкарівських, 22-г 

84.  

Про затвердження гр. Ващенко О. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 67-г 

85.  

Про затвердження гр. Ващенко О. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 67-в 

86.  

Про затвердження гр. Притиці О. П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська,3 

87.  

Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3 

88.  

Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якоїзмінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  

вул. Українська, 1-б/2 

89.  

Про затвердження гр. Білявцевій Д. С. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  

вул. Українська, 1-б/1 

90.  

Про затвердження гр. Білявцевій О. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  

вул. Українська, 1-б/1 

91.  Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури на будівництво та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 

92.  

Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови на будівництво та 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-д 

93.  

Про затвердження гр. Коноваленко С. Ф. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 35 

94.  

Про затвердження гр. Бурді А. Є. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) та 

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Університетська, 50-а 

95.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

приватної власності цільове призначення якихзмінюється в м. Ірпінь,  

згідно додатку №1 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

96.  
Про поновлення гр. Мусієнку В. Є. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-ж 

97.  
Про поновлення ФОП Філобоченко В. А. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. 

Ірпінь,вул. Гостомельське шосе, 3-в 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

98.  
Про продаж ФОП Корбуту В. Й. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 6-г/3 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

99.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 30.11.2017 року 

№2925-43-VІІ 

100.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року 

№2161-32-VІІ  

101.  

Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

 ПРО ВІДМОВУ 

102.  

Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно 

додатку №1 

103.  

Про розгляд клопотань ПрАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

104.  Різне 
 

 

 
 

Король П. П.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Олійника О. В. 
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Літвинов А. В. – головуючий на засіданні сесії: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1, 

Карпенко Б. В. не брав участь у голосуванні. 
 

Літвинов А. В. – головуючий на засіданні сесії: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1, 

Карпенко Б. В. не брав участь у голосуванні. 
 

Літвинов А. В. – головуючий на засіданні сесії: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Літвинов А. В. – головуючий на засіданні сесії: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Карпенко Б. В. не брав участь у голосуванні. 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок призначення керівників 

закладів охорони здоров’я 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

Карпенко Б. В. не брав участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

порядок призначення керівників закладів охорони здоров’я». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з 

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, окремих 

громадян за вагомий внесок у соціально - економічний та культурний 

розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-

2020 рр. 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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Карпенко Б. В. не брав участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, організацій і їх 

трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у соціально - 

економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в м. 

Ірпінь на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Ірпінської міської ради 

від 19.12.2018 року №4578-62-VII 
 

  Доповідач: Антонюк Є. П. – начальник відділу культури, національностей 

та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року №4578-

62-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки 
 

  Доповідач: Кременчук В. В. – начальник відділу координування 

кульмасових заходів та фізкультурно-спортивної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до додатку до 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І. Є. - директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням 26 сесії VII скликання Ірпінської міської ради 

№1720-26-VІІ від 22 грудня 2016 року 
 

  Доповідач: Ковальчук М. М. – начальник КП «Муніципальна варта» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 26 сесії 

VII скликання Ірпінської міської ради №1720-26-VІІ від 22 грудня 2016 

року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій м.Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 
 

  Доповідач: Калічка А. А. – директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

розвитку інформаційних та комунікаційних технологій м.Ірпінь та селищ на 

2017-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та 

охорони земель у м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 

період 2018-2020 рік 
 

  Доповідач: Кравчук А. В. – начальник КП «Ірпінське земельно - кадастрове 

бюро» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

землеустрою щодо використання та охорони земель у м.Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018-2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки сім’ї та 

забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Терещенко А. І. – начальник служби у справах дітей та сім'ї 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 

«Назустріч дітям» на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Молодь Приірпіння» 

на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Терещенко А. І. – начальник служби у справах дітей та сім'ї 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

комплексної програми «Молодь Приірпіння» на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2019 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VІІ 

«Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 71-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

скликання від 29 серпня 2019 р. №5610-71-VII «Про надання поворотної 

фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської 

ради» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 71-ї сесії 

Ірпінської міської ради VII скликання від 29 серпня 2019 р. №5610-71-VII 

«Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська 

стоматологія» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про міський бюджет м.Ірпінь на 2020 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2020 

рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про прогноз міського бюджету м.Ірпінь на 2021-2022 роки 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прогноз міського бюджету м.Ірпінь 

на 2021-2022 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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16.  СЛУХАЛИ: Про застосування рішень Ірпінської міської ради щодо встановлення ставок 

місцевих податків та зборів 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про застосування рішень Ірпінської 

міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг на 2020 рік зі сплати місцевих податків та зборів в м. 

Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг на 2020 рік зі сплати 

місцевих податків та зборів в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров`я 

Приірпіння" на 2019 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

комплексної програми «Здоров`я Приірпіння" на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської комплексної програми «Здоров`я Приірпіння" 

на 2020 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Міської 

комплексної програми «Здоров`я Приірпіння" на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота»  

на 2016-2020 рр. 
 

  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 
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комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення 

діяльності управління праці та соціального захисту населення Ірпінської 

міської ради на 2018 - 2019 роки 
 

  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

матеріально-технічного забезпечення діяльності управління праці та 

соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2018 - 2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Програми зайнятості населення м.Ірпеня та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018-2022 р.р. 
 

  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до Програми 

зайнятості населення м.Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2018-2022 р.р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в м. Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 

м. Ірпені та селищах  Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

діяльності управління праці та соціального захисту населення Ірпінської 

міської ради на 2020 - 2021 роки 
 

  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

матеріально-технічного забезпечення діяльності управління праці та 

соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2020 - 2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських 

організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до фінансових планів за 2019 рік 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до фінансових 

планів за 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Ірпінь на 2020-2022 роки» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

«Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Ірпінь на 2020-2022 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Програм 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до Програм». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної 

громади  м. Ірпінь у 2020 році 
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  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визначення виконавців житлово-

комунальних послуг територіальної громади  м. Ірпінь у 2020 році». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за 

рахунок коштів міського бюджету, на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь», 

Гостомельської селищної ради 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського бюджету, 

на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь», Гостомельської селищної ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатків №1 та №3 рішення сесії Ірпінської міської 

ради від 15.11.2019 №5865-74-VII 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатків №1 та 

№3 рішення сесії Ірпінської міської ради від 15.11.2019 №5865-74-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

Ірпінської міської ради на списання основних засобів 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

Ірпінської міської ради на списання транспортних засобів 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на 

списання транспортних засобів». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 13 грудня  2019 року 

№13/2019 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної  комісії по розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна від 13 грудня  2019 року №13/2019». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про  надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної 

власності   
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об’єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 

роки 
 

  Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської програми 

«Обдарована дитина» на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 

роки 
 

  Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

розвитку та удосконалення організації харчування вихованців дошкільних 

та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня, селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, 
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смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки 
 

  Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми інформатизації м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. 

Коцюбинське на 2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми «Успішний педагог» на 2017-2021 

роки 
 

  Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської програми 

«Успішний педагог» на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь та угод про внесення змін до договорів про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договорів про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь та угод про 

внесення змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основні 

напрями розвитку на 2021-2022 роки 
 

  Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму соціально-економічного 

та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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42.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та 

основних напрямків розвитку на 2020-2021 роки 
 

  Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 

2020-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення та зміцнення матеріально-

технічної бази роти №3 полку поліції особливого призначення ГУ НП в 

Київській області, затверджена рішенням №5605-71-VII від 29.08.2019 р. 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю. Г. - в. о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази роти №3 полку поліції 

особливого призначення ГУ НП в Київській області, затверджена рішенням 

№5605-71-VII від 29.08.2019 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське та 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю. Г. - в. о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в «Місцеву 

програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське та 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо 

виконання Законів України «Про оборону України», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю. Г. - в. о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до місцевої 

Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про 

оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення та зміцнення матеріально-

технічної бази військової частини 3018 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю. Г. - в. о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 

3018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-

технічної бази військової частини 3018 на 2020 р. 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю. Г. - в. о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 

3018 на 2020 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сімдесят четвертої сесії сьомого скликання 

Ірпінської міської ради Київської області №5887-74-VII від 15 листопада 

2019 року 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сімдесят 

четвертої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради Київської області 

№5887-74-VII від 15 листопада 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми перспективного розвитку зелених 

насаджень у м. Ірпінь на 2019 – 2021 роки 
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  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

перспективного розвитку зелених насаджень у м. Ірпінь на 2019 – 2021 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Юрченку Д. В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх 

мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Надсонова, 6, 6-а 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Юрченку Д. В. 

на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Надсонова, 6, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Серіковій Є. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 25 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Серіковій Є. А. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тонких С. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/87 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тонких С. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, 64/87». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Недашківському О. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Недашківському О. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Борзило Т. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 6 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Борзило Т. А. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 1-го 

Травня, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання громадянам Турчині Л. М. та Буравенку Р. М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Мечнікова, 101-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання громадянам Турчині Л. М. 

та Буравенку Р. М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. 

Ірпінь, вул. Вериківського 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Вериківського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в  м. 

Ірпінь, вул. Северинівська 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в  м. Ірпінь, вул. Северинівська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шамаєву Д. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 6-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шамаєву Д. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Щедріну М. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 17-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Щедріну М. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 17-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Братікову В. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. І. Франка, 11-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Братікову В. О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. І. Франка, 11-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чуйко О. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  

вул. Пушкінська, 19-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чуйко О. В.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Субіній Т. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 10-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Субіній Т. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поляковій О. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,   

вул. Варшавська, 57-п 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         26 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Поляковій О. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 57-п». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мозель В. Л. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  

вул. Незалежності, 31-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мозель В. Л. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 31-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мостовому Ю. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 7-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мостовому Ю. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 7-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Король О. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і  споруд в м. Ірпінь,  

вул. Пушкінська, 60-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Король О. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  

споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 60-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Підлісному Р. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Вишнева, 20-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 8, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Барабашу В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

вул. 12 Лінія, 3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Барабашу В. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. 12 Лінія, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шевчіку В. Ф. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в 

м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/77 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шевчіку В. Ф. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/77». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Волошенюк Т. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 73 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Волошенюк Т. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Матросова, 19-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 13, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам проектів землеустрою та передачу 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. 

Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам  

проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Охріменку В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Ломоносова, 44-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Охріменку В. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 44-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Базілевич С. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 125/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Базілевич С. В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 125/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Клименко А. Є. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  
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і споруд в м. Ірпінь, вул. Личака, 24 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 7, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сичу О. О. технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 47-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сичу О. О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Гугніній Л. В., Гугніну С. В. та  

Гугніну М. І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. І-й Північний тупик, 11 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Гугніній 

Л. В., Гугніну С. В. та Гугніну М. І. технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд в м. Ірпінь, вул. І-й Північний тупик, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про   затвердження   громадянам   Фітісову С. О.,   Фітісову О. О.   та  

Фітісовій Т. М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу 

у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 26 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         30 
 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам  

Фітісову С. О., Фітісову О. О. та Фітісовій Т. М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) та  передачу у спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 22-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 22-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  на будівництво та обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 22-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 22-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  на будівництво та обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 67-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 67-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 98 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сотнікову Л. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Незалежності, 98». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ващенку В. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  на будівництво та обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Сім’ї  Шкарівських, 22-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ващенку В. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Сім’ї  Шкарівських, 22-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ващенко О. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 67-г 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ващенко О. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 67-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ващенко О. М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 67-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ващенко О. М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 67-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Притиці  О. П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Варшавська, 3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Притиці  О. П. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Українська, 1-б/3 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Монаковій А. П. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Монаковій А. П.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білявцевій Д. С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білявцевій Д. С. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 1-б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  90. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білявцевій О. В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/1 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білявцевій О. В.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 1-б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  91. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури на будівництво та обслуговування будівель закладів освіти 

в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

  92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на будівництво та обслуговування будівель закладів освіти в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

  93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коноваленко С. Ф. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 35 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коноваленко С. 

Ф. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 35». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  94. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бурді А. Є. технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на 

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 50-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бурді А. Є. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Університетська, 50-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  95. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності цільове призначення яких змінюється в м. 

Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності 

цільове призначення яких змінюється в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  96. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Мусієнку В. Є. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-ж 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Мусієнку В. Є. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 1-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  97. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Філобоченко В. А. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Філобоченко В.А. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
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інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь,  

вул. Гостомельське шосе, 3-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  98. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Корбуту В. Й. земельної ділянки несільсько-

господарського призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Корбуту В. Й. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться 

в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  99. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

30.11.2017 року №2925-43-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 

рішення Ірпінської міської ради від 30.11.2017 року №2925-43-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

27.04.2017 року №2161-32-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 

рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року №2161-32-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

102. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, 

згідно додатку №1 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотань ПрАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. 

Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотань ПрАТ 

«Київобленерго» щодо надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Літвинов А. В.  – головуючий на засіданні сесії: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую сімдесят шосту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 
 

 

 

 

Головуючий на засіданні сесії                                                 А. В. Літвинов 

 


