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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

19 грудня  2018 р.                                                        м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 33 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Носков С. І.  

2.  Панасюк І. В.  

3.  Плешко М. 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 виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:       Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович, 

 

                                           Літвинов Андрій Вікторович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 30,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

      Кухалейшвілі Л. Ю. не брав участь у голосуванні. 
  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення 

 Доповідач: Попсуй А.В. – в.о.міського голови – секретар ради 

3.  
Про затвердження містобудівної документації - оновлення Генерального плану 

м. Ірпінь Київської області 

                 Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та архітектури 

4.  Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради VII 
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скликання 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

5.  
Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

28.12.2017 року №3044-44-VII «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 

6.  Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік 

7.  Про затвердження Програм 

8.  
Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету 

м. Ірпінь 

9.  
Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету 

одержувавачами бюджетних коштів м. Ірпінь 

10.  
Про внесення змін до рішення 57-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

13.09.2018 р. №4242-57-VII «Про надання поворотної фінансової допомоги КНП 

«Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради» 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

11.  
Про затвердження Плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності 

діючих регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 

2019 рік 

12.  
Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-

2021 роки 

13.  
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки 

14.  

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 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління 

15.  
Про  затвердження фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  міської 

ради на  2019 рік та внесення змін до фінансових планів за 2018 рік 

16.  Про затвердження статутів комунальних підприємств в новій редакції 

17.  
Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної громади 

 м.Ірпінь у 2019 році 

 
Питання управління охорони здоров’я 

Доповідач: Клименко П.М. - начальник управління  

18.  
Про створення відділення невідкладної медичної допомоги в КНП “Ірпінська  

центральна міська лікарня” Ірпінської міської ради  

19.  
Про надання дозволу КНП “ІМЦПМСД” ІМР  на передачу дебіторської заборгованості 

на баланс КНП “ІЦМЛ” ІМР  

20.  
Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження статуту КНП «ІЦМЛ» 

ІМР в новій редакції 

21.  Різне 

 

  

Король П. П.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 
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Головою лічильної комісії обрано – Літвинова А. В.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Пащинського О. С.  
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Кухалейшвілі Л. Ю. не брав участь у голосуванні. 
 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до 

територіальної громади міста обласного значення 
 

  Доповідач: Попсуй А.В. – в.о.міського голови – секретар ради 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

Кухалейшвілі Л. Ю. не брав участь у голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про схвалення проекту рішення про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації - оновлення Генерального 

плану м. Ірпінь Київської області 
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  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження містобудівної 

документації - оновлення Генерального плану м. Ірпінь Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради VII скликання 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого складу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради VII скликання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

скликання від 28.12.2017 року №3044-44-VII «Про міський бюджет м.Ірпінь 

на 2018 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

Мельничук Б. О. не брав участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VII скликання від 28.12.2017 року №3044-44-VII 

«Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Мельничук Б. О. не брав участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 

рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Мельничук Б. О. не брав участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програм». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

міського бюджету м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. не брав участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Порядку 

використання коштів резервного фонду міського бюджету м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету 

одержувавачами бюджетних коштів м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів міського бюджету одержувавачами бюджетних 

коштів м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 57-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

скликання від 13.09.2018 р. №4242-57-VII «Про надання поворотної 

фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської 

ради» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

Пащинський О. С. – депутат Ірпінської міської ради: 

Після засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін та ціноутворення пропоується прийняти дане рішення із змінами. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї сесії 

Ірпінської міської ради VII скликання від 13.09.2018 р. №4242-57-VII «Про 

надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» 

Ірпінської міської ради»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану-графіку здійснення заходів з 

відстеження результативності діючих регуляторних актів Ірпінської міської 

ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Плану-

графіку здійснення заходів з відстеження результативності діючих 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 

2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020-2021 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму соціально-економічного 

та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та 

основних напрямків розвитку на 2019-2020 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків розвитку на 

2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

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 
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внесення змін до договорів про  залучення коштів  замовників   будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  

міської ради на  2019 рік та внесення змін до фінансових планів за 2018 рік 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств Ірпінської  міської ради на  2019 рік та внесення 

змін до фінансових планів за 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів комунальних підприємств в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження статутів 

комунальних підприємств в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

громади  м.Ірпінь у 2019 році 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визначення виконавців житлово-

комунальних послуг територіальної громади  м.Ірпінь у 2019 році». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про створення відділення невідкладної медичної допомоги в КНП 

“Ірпінська  центральна міська лікарня” Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Клименко П.М. - начальник управління охорони здоров’я 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення відділення невідкладної 

медичної допомоги в КНП “Ірпінська  центральна міська лікарня” 

Ірпінської міської ради». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП “ІМЦПМСД” ІМР  на передачу дебіторської 

заборгованості на баланс КНП “ІЦМЛ” ІМР 
 

  Доповідач: Клименко П.М. - начальник управління охорони здоров’я 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП 

“ІМЦПМСД” ІМР  на передачу дебіторської заборгованості на баланс КНП 

“ІЦМЛ” ІМР». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження статуту КНП 

«ІЦМЛ» ІМР в новій редакції 
 

  Доповідач: Клименко П.М. - начальник управління охорони здоров’я 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Мельничук Б. О. та Чайка Г. Г. не брали участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про збільшення розміру статутного 

капіталу та затвердження статуту КНП «ІЦМЛ» ІМР в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Попсуй А. В. – в. о. міського голови – секретар ради: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую шістдесят другу сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


