
 

 

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а

П Р О Т О К О Л  №  28

засідання  виконавчого  комітету  міської  ради

                                                    
від  „21” грудня 2017 р.

                                                                                                  Рішення  №  290 – 296/1



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 28

засідання  виконавчого  комітету
21  грудня 2017 р. м.  Ірпінь                  

      
Головуючий        Христюк Д.В. –в.о. міського голови- 
                                                                    перший заступник міського голови                       
Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами  
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Головкевич М.М. Член виконкому
Семко Н.Г. Член виконкому
Михальченко Л.Я Член виконкому
Прилипко Ю.І. Член виконкому
ГірникА.П. Член виконкому
Кульчицька Ю.А. Член виконкому
Памазан А.С. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Пащинський С.І Член виконкому
Кижлай С.В. Член виконкому
Ковальчук М.М. Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Карплюк В.А., Денисенко Ю.О., Вигінний В.М., Демчишин Д.Д.,Чмелюк В.В., 
Федорук Л.П., Куровський М.Б., Матюшина О.В.

 

Присутні на засіданні:

1. Попруга М.П. Заступник міського голови
2. Данилюк Є.В. Нач.фінуправління
3. Остапчук Ж.О. Юрист  КП»Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Парахіна В.А. Нач. загального відділу 
5. Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури
6. Лопата Н.М. Заст.нач.фінуправління
7. Гончарук С.Є. Нач.бюджетного відділу ФУ
8. Скрипник С.Ф. Директор КП «УЖКГ «Ірпінь»
9. Маркушин О.Г. Начальник КП «Ірпіньводоканал»
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10. Калічка А.А. Депутат Ірпінської міської ради
11. Костюк О.О. Нач.відділу НС
12. Бережко-Камінська Ю. Головний редактор «Ірпінський вісник»
13. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня»
14. Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста»
15. Осінська Ю. «Ірпінь ТВ»
16. Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї
17. Шевченко О.В. Заст.нач.відділу економіки
18. Ничипоренко О.І. Директор територіального центру соц.обслуговування
19. Представники  телеканалу

«Погляд»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

Доповідає:  Христюк Д.В. –в.о. міського голови – перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
Про  проект  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»

Данилюк Є.В. –
нач.фінуправління

2. Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2018 рік -//-

3.
Про  затвердження  нового  складу  місцевої  комісії  з  питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Костюк О.О. –
нач.відділу НС

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»

4.1

Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків на сходових клітинах
житлового будинку по вул. Меблева, 2,3,4,5,6,7, в смт. Коцюбинське
Київської обл.»

Скрипник С.Ф. –
директор КП

4.2
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  під’їзду  житлового  будинку  по  вул.
Доківська,19 в смт. Коцюбинське Київської обл.»

-//-

4.3

Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт частини огороджувальної конструкції другого
поверху  прибудованої  будівлі  до  житлового  будинку  по  вул.
Шевченка,5 (вітражі).»

-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

5.1
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  проекту
«Реконструкція  ЗОШ  з  надбудовою  3-го  поверху  по  вул.
Тургенівській, 28 в м.Ірпінь Київської області»

Остапчук Ж.О.-
юрист КП 

5.2

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Будівництво  підвідних  мереж  водопостачання  та  госппобутової
напірної  каналізації  для  дев’яти  багатоквартирних  житлових
будинків  з  вбудованими  приміщеннями  в  межах  вулиць  Г.
Сковороди та Західної в м. Ірпінь Київської області»

-//-

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
6.1 Про  надання  дозволу  на  надання  послуг  у  сфері  розваг  та

розташування  дитячої  ігрового  майданчику  з  атракціонів  та
АлєксєєваЄ.В. –

директор КП
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дитячої ігрової зони в місті Ірпінь вул. Шевченка (Центральна
площа) фізичній особі-підприємцю Гаврош Ігор Юрійович

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

7.1
Про  затвердження  Акту  обстеження  осушувальних  земель  на
території  Ірпінської міської ради Київської області

Сапон М.М.–
начальник відділу

      
      
Голосували:

“За” – 13
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

1. СЛУХАЛИ: Про проект 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»

Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. фінуправління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 290 «Про проект 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»»  (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2. СЛУХАЛИ: Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2018 рік
Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. фінуправління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  291 «Про  проект  міського  бюджету  м.

Ірпінь на 2018 рік»
Голосували: “За” –13

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

3. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Доповідає: Костюк О.О.- начальник відділу НС
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 292   «Про затвердження  нового  складу

місцевої  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»
4.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту

«Капітальний  ремонт  (заміна)  віконних  блоків  на  сходових
клітинах  житлового будинку по вул. Меблева, 2,3,4,5,6,7, в смт.
Коцюбинське Київської обл.»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
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ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  293/1 «Про  затвердження  кошторисної
документації по об’єкту «Капітальний ремонт (заміна) віконних
блоків  на  сходових  клітинах   житлового  будинку  по  вул.
Меблева,  2,3,4,5,6,7,  в  смт.  Коцюбинське Київської  обл.»»
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.2 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  під’їзду  житлового  будинку  по  вул.
Доківська,19 в смт. Коцюбинське Київської обл.»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 293/2 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт під’їзду житлового
будинку по вул. Доківська,19 в смт. Коцюбинське Київської 
обл.»» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.3 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  частини  огороджувальної  конструкції
другого поверху прибудованої будівлі до житлового будинку по
вул. Шевченка,5 (вітражі).»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  293/3 «Про  затвердження  кошторисної

документації  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  частини
огороджувальної  конструкції  другого  поверху  прибудованої
будівлі  до  житлового  будинку  по  вул.  Шевченка,5  (вітражі).»»
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
5.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної  документації  проекту

«Реконструкція  ЗОШ  з  надбудовою  3-го  поверху  по  вул.
Тургенівській, 28 в м.Ірпінь Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж.О. – юрист КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  294/1 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації  проекту  «Реконструкція  ЗОШ  з
надбудовою  3-го  поверху  по  вул.  Тургенівській,  28  в  м.Ірпінь
Київської області»» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту
«Будівництво підвідних мереж водопостачання та госппобутової
напірної  каналізації  для  дев’яти  багатоквартирних  житлових
будинків  з  вбудованими  приміщеннями  в  межах  вулиць  Г.
Сковороди та Західної в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж.О. – юрист КП
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ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  294/2 «Про  затвердження  проектно-
кошторисної  документації   проекту  «Будівництво  підвідних
мереж водопостачання та госппобутової напірної каналізації для
дев’яти  багатоквартирних  житлових  будинків  з  вбудованими
приміщеннями  в  межах  вулиць  Г. Сковороди  та  Західної  в  м.
Ірпінь Київської області»» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

6.1 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  надання  послуг  у  сфері  розваг  та
розташування  дитячої  ігрового  майданчику  з  атракціонів  та
дитячої ігрової  зони в місті  Ірпінь вул. Шевченка (Центральна
площа) фізичній особі-підприємцю Гаврош Ігор Юрійович

Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 295/1 «Про надання дозволу на надання 

послуг у сфері розваг та розташування дитячої ігрового 
майданчику з атракціонів та дитячої ігрової зони в місті Ірпінь 
вул. Шевченка (Центральна площа) фізичній особі-підприємцю 
Гаврош Ігор Юрійович» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ
7.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Акту  обстеження  осушувальних  земель  на

території  Ірпінської міської ради Київської області
Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 296/1 «Про затвердження Акту обстеження

осушувальних  земель  на  території   Ірпінської  міської  ради
Київської області» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий Д.В.Христюк

П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконкому Ірпінської міської ради

                                                                           від  „21” грудня  2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.
Про  проект  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»

№ 290
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2. Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2018 рік № 291

3.
Про затвердження нового складу місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
№ 292

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ »

4.1

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний
ремонт  (заміна)  віконних  блоків  на  сходових  клітинах   житлового
будинку  по  вул.  Меблева,  2,3,4,5,6,7,  в  смт.  Коцюбинське Київської
обл.»

№ 293/1

4.2
Про  затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний
ремонт  під’їзду  житлового  будинку  по  вул.  Доківська,19  в  смт.
Коцюбинське Київської обл.»

№ 293/2

4.3

Про  затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний
ремонт  частини  огороджувальної  конструкції  другого  поверху
прибудованої  будівлі  до  житлового  будинку  по  вул.  Шевченка,5
(вітражі).»

№ 293/3

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

5.1
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  проекту
«Реконструкція ЗОШ з надбудовою 3-го поверху по вул. Тургенівській,
28 в м.Ірпінь Київської області»

№ 294/1

5.2

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Будівництво  підвідних  мереж  водопостачання  та  госппобутової
напірної каналізації для дев’яти багатоквартирних житлових будинків з
вбудованими приміщеннями в межах вулиць Г. Сковороди та Західної в
м. Ірпінь Київської області»

№ 294/2

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

6.1

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та розташування 
дитячої ігрового майданчику з атракціонів та дитячої ігрової зони в місті 
Ірпінь вул. Шевченка (Центральна площа) фізичній особі-підприємцю 
Гаврош Ігор Юрійович

№ 295/1

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

7.1
Про затвердження Акту обстеження осушувальних земель на території
Ірпінської міської ради Київської області

№ 296/1

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша

7


	П Р О Т О К О Л № 28
	засідання виконавчого комітету міської ради
	Про проект 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»
	Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2018 рік
	Про затвердження нового складу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
	Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та розташування дитячої ігрового майданчику з атракціонів та дитячої ігрової зони в місті Ірпінь вул. Шевченка (Центральна площа) фізичній особі-підприємцю Гаврош Ігор Юрійович
	“За” – 13

	“Утримались” – 0
	“Утримались” – 0
	П Е Р Е Л І К

	Про проект 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»
	Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2018 рік
	Про затвердження нового складу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

