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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  
 

07 травня 2020 р.                                                             м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 33 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Носков С. І. 

3.  Нелюбин В. Л.  

 

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 Літвинов Андрій 

Вікторович. 

 

       Лічильна комісія:      Пащинський Олександр Сергійович,  

 

                                            Король Петро Петрович, 

 

                                           Страховський Андрій Андрійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 27,  „ПРОТИ” –  0, „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2. 

Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Кабінету МіністрівУкраїни, 

Міністерства розвитку громад та територій України, Київської обласної державної 

адміністрації  та Київської обласної ради щодо реформування адміністративно-

територіального устрою Київської області 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

3. 

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 на 2016-2020 роки» 
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Доповідач: Остапчук І. А. - начальник відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

4. 

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

Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основних напрямків 

розвитку на 2021-2022 роки 

 Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу економіки 

5. Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» на 2020 рік 

 Доповідач: Довгопол А. А. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР 

6. 
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»  

7. 

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

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради 

№1720-26-VІІ від 22 грудня 2016 року 

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

8. 

Про погодження виконання підготовчих робіт для улаштування майданчиків під 

розміщення об'єктів спортивної інфраструктури на набережній від вул. Підгірна в 

напрямку мікрорайону «Романівка» в м. Ірпінь Київської області 

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

9. 

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1375-21-VІІ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Соборна, 173» 

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

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. – начальник управління 

10. 

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 

11. 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське в новій 

редакції 

12. 
Про затвердження Положення про управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

Київської області в новій редакції 

13. 
Про припинення шляхом ліквідації Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 

ступенів Ірпінської міської ради Київської області 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

14. 
Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

15. 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 

2020 року 

16. 
Про внесення змін до Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, смт.Гостомель, 

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

17. 
Про внесення змін до рішення «Про встановлення збору за місця для паркування 

транспортних засобів в м. Ірпінь» №4589-65-VI від 15.01.2015 року 
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18. 

Щодо тимчасового звільнення, зменшення окремих видів платежів на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

19. 
Про тимчасове звільнення орендарів від сплати орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності м. Ірпінь 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С.О. – начальник управління 

20. 
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з 

балансу багатоквартирного будинку за адресою: смт. Ворзель,  вул. Пшеничного, 4 

21. 
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з 

балансу багатоквартирного будинку за адресою: м. Ірпінь,  вул. Покровська, 13 

22. 
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з 

балансу багатоквартирного будинку за адресою: смт. Ворзель,  вул. Яблунська, 2/6 

23. 
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з 

балансу багатоквартирних будинків  

24. 
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на передачу матеріальних цінностей 

25. 
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради  Київської області в новій редакції  

26. 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Ірпінський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради  

Київської області в новій редакції  

27. 
Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих 

побутових відходів в м. Ірпінь 

28. Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на списання основних засобів 

29. 
Про визначення переможця конкурсу транспортування померлих на території 

м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель, смт. Коцюбинське 

30. 
Про надання дозволу  управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання 

договору оренди 

31. 

Щодо звільнення від сплати орендної плати за користування майном комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь на період  дії протиепідемічних 

обмежувальних заходів 

32. 
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.11.2019 року №5867-74-

VII «Про затвердження Правил поховання в м.Ірпінь» 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В. - начальник управління 

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

34. 
Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій 

м. Ірпінь на 2016-2020 роки 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

35. 

Про надання дозволу Білокурові В. О. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 40 

36. Про надання дозволу Голоті М. С. на встановлення особистого строкового сервітуту 
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на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 70-а, 70-б, 70-в 

37. 

Про надання дозволу Голоті М. С. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Українська, 70-а, 70-б, 70-в 

38. 

Про надання дозволу Жовтану О. В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 29-Г 

39. 

Про надання дозволу Базі виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії 

України на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за адресою: 

м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-А 

40. 

Про надання дозволу Бортнік Я. А. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, с/т «Індустріалець», земельні ділянки № 14, 14-а 

41. 

Про надання дозволу Куньовському О. В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, с/т «Індустріалець», земельні ділянки № 14-б, 14-в, 14-г 

42. 

Про надання дозволу Савченко О. І. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 23-а, 23-б 

43. Різне  

 
 

 Зареєструвався Нелюбин В. Л.  

Загальний склад депутатів – 34. 

 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П. 
 

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

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

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

секретар ради: 

Ставиться на голосування пропозиція проведення закритого сесійного засідання. 
 

ВИРІШИЛИ: проводити закрите сесійне засідання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 10 
 

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

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

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

секретар ради: 

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”-21, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Кабінету 

МіністрівУкраїни, Міністерства розвитку громад та територій України, 

Київської обласної державної адміністрації  та Київської обласної ради щодо 

реформування адміністративно-територіального устрою Київської області 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення 

депутатів Ірпінської міської ради до Кабінету МіністрівУкраїни, Міністерства 

розвитку громад та територій України, Київської обласної державної 

адміністрації  та Київської обласної ради щодо реформування 

адміністративно-територіального устрою Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  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 на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Остапчук І. А. - начальник відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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 на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 
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розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та 

основних напрямків розвитку на 2021-2022 роки 
 

  Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брав участь у голосуванні Нелюбин В. Л.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основних напрямків розвитку на 2021-

2022 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» 

на 2020 рік 
 

  Доповідач: Довгопол А. А. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської комплексної 

програми «Здоров’я Приірпіння» на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  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”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 13 
 

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 
 

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

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської 

міської ради №1720-26-VІІ від 22 грудня 2016 року 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

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

місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії 

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

року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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8.  СЛУХАЛИ: Про погодження виконання підготовчих робіт для улаштування майданчиків 

під розміщення об'єктів спортивної інфраструктури на набережній від вул. 

Підгірна в напрямку мікрорайону «Романівка» в м. Ірпінь Київської області 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження виконання підготовчих 

робіт для улаштування майданчиків під розміщення об'єктів спортивної 

інфраструктури на набережній від вул. Підгірна в напрямку мікрорайону 

«Романівка» в м. Ірпінь Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№1375-21-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 173» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 15.09.2016 року №1375-21-VІІ «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської міської 

ради в м. Ірпінь, вул. Соборна, 173»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

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 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське в новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління освіти і науки Ірпінської 

міської ради Київської області в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області в новій 

редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про припинення шляхом ліквідації Ірпінської вечірньої загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів Ірпінської міської ради Київської області 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення шляхом ліквідації 

Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Ірпінської міської 

ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І 

квартал 2020 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 11, 

Не брали участь у голосуванні Севастьянова О. В. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2020 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишили засідання Кухалейшвілі Л. Ю., Мельничук Б. О., Чайка Г. Г., 

Глиняний С. М. 

Загальний склад депутатів -30. 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, 

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

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

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 
 

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

паркування транспортних засобів в м. Ірпінь» №4589-65-VI від 15.01.2015 

року 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

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

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. 

Ірпінь» №4589-65-VI від 15.01.2015 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Щодо тимчасового звільнення, зменшення окремих видів платежів на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Щодо тимчасового звільнення, 

зменшення окремих видів платежів на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про тимчасове звільнення орендарів від сплати орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності м. Ірпінь 
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  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про тимчасове звільнення орендарів від 

сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної власності м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

списання з балансу багатоквартирного будинку за адресою: смт. Ворзель,  

вул. Пшеничного, 4 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з балансу багатоквартирного 

будинку за адресою: смт. Ворзель,  вул. Пшеничного, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

списання з балансу багатоквартирного будинку за адресою: м. Ірпінь,  вул. 

Покровська, 13 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з балансу багатоквартирного 

будинку за адресою: м. Ірпінь,  вул. Покровська, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

списання з балансу багатоквартирного будинку за адресою: смт. Ворзель,  

вул. Яблунська, 2/6 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з балансу багатоквартирного 

будинку за адресою: смт. Ворзель,  вул. Яблунська, 2/6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 
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списання з балансу багатоквартирних будинків 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з балансу багатоквартирних 

будинків». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

міської ради на передачу матеріальних цінностей 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на передачу 

матеріальних цінностей». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради  Київської області в новій 

редакції 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради  

Київської області в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ірпінської міської ради  Київської області в новій редакції 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради  Київської області в новій 

редакції». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення 

твердих побутових відходів в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про проведення конкурсу на визначення 

виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на списання основних засобів 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньводоканал» на списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про визначення переможця конкурсу транспортування померлих на 

території м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель, смт. Коцюбинське 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визначення переможця конкурсу 

транспортування померлих на території м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. 

Ворзель, смт. Коцюбинське». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  управлінню освіти 

і науки Ірпінської міської ради на укладання договору оренди». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Щодо звільнення від сплати орендної плати за користування майном 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь на період  дії 

протиепідемічних обмежувальних заходів 
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  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Щодо звільнення від сплати орендної 

плати за користування майном комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь на період  дії протиепідемічних обмежувальних 

заходів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.11.2019 року 

№5867-74-VII «Про затвердження Правил поховання в м.Ірпінь» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради від 15.11.2019 року №5867-74-VII «Про затвердження Правил 

поховання в м.Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  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, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Білокурові В. О. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
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газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 40 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Білокурові В. О. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

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

Гагаріна, 40». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Голоті М. С. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 

70-а, 70-б, 70-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Голоті М. С. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 70-а, 70-б, 70-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Голоті М. С. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 70-а, 70-б, 70-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Голоті М. С. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

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

Українська, 70-а, 70-б, 70-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Жовтану О. В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 29-Г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Жовтану О. В. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 8-

го Березня, 29-Г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Базі виробничо-технологічної комплектації 

Національної гвардії України на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-А 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Базі виробничо-

технологічної комплектації Національної гвардії України на встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, 

вул. 11 Лінія, 7-А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Бортнік Я. А. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, с/т «Індустріалець», земельні ділянки 

№ 14, 14-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Бортнік Я. А. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, с/т 

«Індустріалець», земельні ділянки № 14, 14-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Куньовському О. В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, с/т «Індустріалець», земельні ділянки 

№ 14-б, 14-в, 14-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Куньовському О. В. 

на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, с/т 
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«Індустріалець», земельні ділянки № 14-б, 14-в, 14-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Савченко О. І. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 23-а, 23-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5, 

Не брала участь у голосуванні Севастьянова О. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Савченко О. І. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

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

Єрощенка, 23-а, 23-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

секретар ради:  

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую вісімдесят першу сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 
 

 

 

 

В. о. міського голови –  
секретар ради                                                                      Андрій ЛІТВИНОВ 
 


