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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  
 

20 серпня 2020 р.                                                             м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 21 депутат 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Захлюпаний В. М. 

3.  Карпенко Б. В.  

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.  Панасюк І. В.  

11.  Попсуй А. В.  

12.  Севастьянова О. В.  

13.  Страховський А. А.  

14.  Чайка Г. Г.  

15.  Шевченко М. І.  

 

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, 

 

                                           Олійник Олексій Володимирович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 20,  „ПРОТИ” –  0, „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення  

 Доповідач: Літвинов А. В. - в.о. міського голови - секретар ради 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

3.  
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» 

4.  
Про укладання угоди про передачу міжбюджетного трансферту між місцевими 

бюджетами у 2021 році 

5.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І півріччя 

2020 року 

6.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської 

міської ради 

7.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської 

міської ради 

8.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської 

ради 

9.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №4604-63-VII від 24.01.2019 року 

«Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №4588-65-VІ від 15 січня 

2015 року «Про встановлення ставок земельного податку в м.Ірпінь»» 

10.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №6108-76-VII від 19.12.2019 року 

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

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. – начальник управління 

11.  
Про створення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Смайлик» Ірпінської  

міської ради Київської області 

12.  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.  
 

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

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

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

секретар ради: 

Ставиться на голосування пропозиція проведення закритого сесійного засідання. 
 

ВИРІШИЛИ: проводити закрите сесійне засідання. 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

Літвинов 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”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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”-19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення  
 

  Доповідач: Літвинов А. В. - в.о. міського голови - секретар ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про добровільне приєднання до 

територіальної громади міста обласного значення». 
 

3.  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”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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»». 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про укладання угоди про передачу міжбюджетного трансферту між 

місцевими бюджетами у 2021 році 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про укладання угоди про передачу 

міжбюджетного трансферту між місцевими бюджетами у 2021 році». 
 

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

півріччя 2020 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання 

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

6.  СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання поворотної фінансової 

допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради». 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги КПП «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання поворотної фінансової 

допомоги КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради». 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Ірпіньводоканал» 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання поворотної фінансової 

допомоги КП «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради». 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №4604-63-VII від 

24.01.2019 року «Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради 

№4588-65-VІ від 15 січня 2015 року «Про встановлення ставок земельного 

податку в м.Ірпінь» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради №4604-63-VII від 24.01.2019 року «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №4588-65-VІ від 15 січня 2015 року «Про 
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встановлення ставок земельного податку в м.Ірпінь». 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №6108-76-VII від 

19.12.2019 року «Про надання пільг на 2020 рік зі сплати місцевих податків та 

зборів в м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради №6108-76-VII від 19.12.2019 року «Про надання пільг на 2020 рік 

зі сплати місцевих податків та зборів в м. Ірпінь»». 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про створення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Смайлик» 

Ірпінської  міської ради Київської області 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №12 «Смайлик» Ірпінської  міської ради Київської області». 
 

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

секретар ради:  

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую вісімдесят третю позачергову сесію Ірпінської міської ради VIІ 

скликання закритою. 
 

 

 

 

В. о. міського голови –  
секретар ради                                                                      Андрій ЛІТВИНОВ 
 


