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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

26 січня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 27 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М.  

2.  Вишняков І. А. 

3.  Ковтун І. В.  

4.  Куценко С. В. 

5.  Лобода Н. В. 

6.  Лехман І. Л.  

7.  Мельничук Б. О.  

8.  Оверко І. І.  

9.  Панасюк І. В.  

 

 

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. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 24,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

 

Зареєструвалась Бідула Л. М. 

Загальний склад депутатів – 28. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів» 

 Доповідач: Карплюк В.А.-міський голова 

3.  Про затвердження Положення про юридичний відділ Ірпінської міської ради в новій 

редакції 

 Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 

4.  Про затвердження Статуту Комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» в новій редакції 

 Доповідач: Краснопольський Ю.М.- начальник КПП «Теплоенергопостач» 

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

 Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

праці та соціального захисту населення 

6.  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 

7.  Про внесення змін та затвердження в новій редакції «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 

8.  Про внесення змін до установчих документів Ірпінської загальноосвітньої школи І 

ступеня №15 Ірпінської міської ради Київської області 

 Доповідач: Балашова Т.А.- в. о. начальника управління освіти і науки 

9.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року № 1232-21-

VII «Про надання згоди на безоплатне отримання до комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь приміщення учбово-побутового корпусу за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 119» 

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

10.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1270-21-

VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва Оверка І.І. щодо пайового 

внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

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

 Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

11.  Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 

12.  Про звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік 

13.  Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставки транспортного податку 

м.Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 15.01.2015р. № 4587-65-VI» 

14.  Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок єдиного податку в 

м.Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4585-65-VI» 

15.  Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме 
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майно, відмінне від земельної ділянки в м. Ірпінь» із внесеними змінами та 

доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4586-65-VI» 

16.  Про внесення змін до рішення «Про встановлення збору за місця для паркування 

транспортних засобів в м. Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

15.01.2015 р. № 4589-65-VI» 

17.  Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок земельного податку в 

м.Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4588-65-VI» 

18.  Про внесення змін до рішення «Про затвердження Порядку проведення у формі 

аукціону земельних торгів м. Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

25.12.2015 р. № 305-6-VIІ» 

19.  Про внесення змін до рішення «Про затвердження Порядку проведення на 

конкурентних засадах (земельних торгах) набуття права оренди земельних ділянок 

м. Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 25.12.2015 р. № 304-6-VIІ» 

20.  Про затвердження Положення про цільовий фонд міської ради соціально-

економічного розвитку м. Ірпінь в новій редакції 

21.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Ірпінь на 

2017-2021 роки 

22.  Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, 

установ 

23.  Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету одержувачами 

бюджетних коштів м. Ірпеня на 2017 рік 

24.  Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок укладених Ірпінською 

міською радою з юридичними та фізичними особами 

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

26.  Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на території м. Ірпінь 

27.  Про надання пільг зі сплати земельного податку на території м. Ірпінь 

a.  Питання відділу економіки  

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

28.  Про затвердження Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів 

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

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

29.  Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік 

 Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

30.  Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради на відчуження 

транспортних засобів шляхом продажу на аукціоні на конкурентних засадах 

31.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

32.  Про надання дозволу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» на списання будівлі 

насосної, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Польова, 19 
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33.  Про внесення змін до Порядку списання комунального майна в місті Ірпінь, 

затвердженого рішенням сесії Ірпінської міської ради від 25.12.2015 №307-6-VІІ 

34.  Про затвердження нового складу комісії з конкурсного відбору експертів щодо 

проведення незалежної оцінки комунального майна 

35.  Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  

фінансових планів суб'єктів господарювання-комунальних підприємств м. Ірпеня, 

затвердженого рішенням сесії Ірпінської міської ради від 29.12.2011 №1461-24-VI 

36.  Про затвердження нового складу конкурсної комісії з розгляду питань про надання 

в оренду комунального майна 

37.  Про надання дозволу Комунальному виробничому підприємству громадського 

харчування Ірпінської міської ради на передачу транспортного засобу 

38.  Про доповнення переліку об׳єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

39.  Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 26.12.2016 №13/2016 та від 23.01.2017 

№1/2017 

40.  Про продовження договорів оренди комунального майна 

 Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

41.  Про надання гр. Корнієнко Л.А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

42.  Про надання гр. Білокур В.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

43.  Про надання гр. Ващенко В.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

44.  Про надання ТОВ «Євробуд» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

45.  Різне  

 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Страховського А. А. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

Виступав з депутатським запитом Плешко М. В.  
 

Карплюк В.А.- міський голова: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Плешка М. В. щодо вирішення питання реєстрації місця проживання 

громадян у цокольних квартирах. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про направлення депутатських 

запитів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів» 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.-міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про приєднання до європейської 

ініціативи «Угода мерів»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про юридичний відділ Ірпінської міської 

ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

юридичний відділ Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» в новій редакції 
 

  Доповідач: Краснопольський Ю. М. - начальник КПП «Теплоенерго-

постач» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунально-побутового підприємства «Теплоенергопостач» в новій 

редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та затвердження в новій редакції «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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та затвердження в 

новій редакції «Міської комплексної програми підтримки сім'ї та 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Ірпінської 

загальноосвітньої школи І ступеня №15 Ірпінської міської ради 

Київської області 
 

  Доповідач: Балашова Т.А.- в. о. начальника управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до установчих 
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документів Ірпінської загальноосвітньої школи І ступеня №15 Ірпінської 

міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 

№ 1232-21-VII «Про надання згоди на безоплатне отримання до 

комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь приміщення 

учбово-побутового корпусу за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 119» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року № 1232-21-VII «Про надання 

згоди на безоплатне отримання до комунальної власності територіальної 

громади м. Ірпінь приміщення учбово-побутового корпусу за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 119»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 

№1270-21-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва Оверка 

І.І. щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1270-21-VІI «Про розгляд 

звернення замовника будівництва Оверка І.І. щодо пайового внеску на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2017 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї 

сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-

26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звіт про виконання міського 

бюджету за 2016 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставки транспортного 

податку м.Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

15.01.2015р. № 4587-65-VI» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

встановлення ставки транспортного податку м.Ірпінь» із внесеними 

змінами та доповненнями» від 15.01.2015р. № 4587-65-VI»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок єдиного 

податку в м.Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

15.01.2015 р. № 4585-65-VI» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

встановлення ставок єдиного податку в м.Ірпінь» із внесеними змінами 

та доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4585-65-VI»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Ірпінь» із 

внесеними змінами та доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4586-65-VI» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки в м. Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

15.01.2015 р. № 4586-65-VI»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про встановлення збору за місця для 

паркування транспортних засобів в м. Ірпінь» із внесеними змінами та 

доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4589-65-VI» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 



 

10 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. 

Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 15.01.2015 р. № 

4589-65-VI»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок земельного 

податку в м.Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

15.01.2015 р. № 4588-65-VI» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

встановлення ставок земельного податку в м.Ірпінь» із внесеними 

змінами та доповненнями» від 15.01.2015 р. № 4588-65-VI»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про затвердження Порядку проведення у 

формі аукціону земельних торгів м. Ірпінь» із внесеними змінами та 

доповненнями» від 25.12.2015 р. № 305-6-VIІ» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

затвердження Порядку проведення у формі аукціону земельних торгів м. 

Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 25.12.2015 р. № 305-

6-VIІ»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про затвердження Порядку проведення 

на конкурентних засадах (земельних торгах) набуття права оренди 

земельних ділянок м. Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» 

від 25.12.2015 р. № 304-6-VIІ» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення «Про 

затвердження Порядку проведення на конкурентних засадах (земельних 

торгах) набуття права оренди земельних ділянок м. Ірпінь» із внесеними 

змінами та доповненнями» від 25.12.2015 р. № 304-6-VIІ»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про цільовий фонд міської ради 

соціально-економічного розвитку м. Ірпінь в новій редакції 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

цільовий фонд міської ради соціально-економічного розвитку м. Ірпінь в 

новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з міського бюджету м. Ірпінь на 2017-2021 роки 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету м. 

Ірпінь на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників 

навчальних закладів, установ 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підвищення посадових окладів 

педагогічних працівників навчальних закладів, установ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету 

одержувачами бюджетних коштів м. Ірпеня на 2017 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Порядку 

використання коштів міського бюджету одержувачами бюджетних 

коштів м. Ірпеня на 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок укладених 

Ірпінською міською радою з юридичними та фізичними особами 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договорів 
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оренди земельних ділянок укладених Ірпінською міською радою з 

юридичними та фізичними особами». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

власності 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об’єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг зі сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг зі сплати земельного податку на території м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг зі сплати 

земельного податку на території м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про затвердження 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”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження 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 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки 
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проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету на 2017 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради на 

відчуження транспортних засобів шляхом продажу на аукціоні на 

конкурентних засадах 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради на відчуження транспортних 

засобів шляхом продажу на аукціоні на конкурентних засадах». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в 

новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

списання будівлі насосної, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул. 

Польова, 19 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КЗ «Ірпінська 

центральна міська лікарня» на списання будівлі насосної, що 

знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Польова, 19». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку списання комунального майна в місті 

Ірпінь, затвердженого рішенням сесії Ірпінської міської ради від 

25.12.2015 №307-6-VІІ 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Порядку 

списання комунального майна в місті Ірпінь, затвердженого рішенням 

сесії Ірпінської міської ради від 25.12.2015 №307-6-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії з конкурсного відбору експертів 

щодо проведення незалежної оцінки комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

комісії з конкурсного відбору експертів щодо проведення незалежної 

оцінки комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання  фінансових планів суб'єктів господарювання-комунальних 

підприємств м. Ірпеня, затвердженого рішенням сесії Ірпінської міської 

ради від 29.12.2011 №1461-24-VI 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання  фінансових планів 

суб'єктів господарювання-комунальних підприємств м. Ірпеня, 

затвердженого рішенням сесії Ірпінської міської ради від 29.12.2011 

№1461-24-VI». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу конкурсної комісії з розгляду питань 

про надання в оренду комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному виробничому підприємству 

громадського харчування Ірпінської міської ради на передачу 

транспортного засобу 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

виробничому підприємству громадського харчування Ірпінської міської 

ради на передачу транспортного засобу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38. СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об׳єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об׳єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 26.12.2016 

№13/2016 та від 23.01.2017 №1/2017 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 26.12.2016 №13/2016 та від 23.01.2017 

№1/2017». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40. СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження договорів оренди 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Корнієнко Л.А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Корнієнко Л.А. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Білокур В.О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Білокур В.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ващенко В.М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ващенко В.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Євробуд» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Євробуд» в 
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тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45. СЛУХАЛИ: Про звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Національного природного парку «Голосіївський» щодо підписання 

меморандуму по співпраці з підготовки пропозиції впорядкування 

території Національного природного парку «Голосіївський» 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення до Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Національного природного 

парку «Голосіївський» щодо підписання меморандуму по співпраці з 

підготовки пропозиції впорядкування території Національного 

природного парку «Голосіївський»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити двадцять сьому сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 

 

ВИРІШИЛИ: закрити двадцять сьому сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


