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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

Двадцять перша сесія VIIІ-го скликання 
 

«14» липня 2022 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» (посмертно) 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

3.  Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

4.  Про створення робочої групи «Irpin reconstruction summit» 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

5.  

Про уповноваження голови Інвестиційної ради Ірпеня Карплюка Володимира 

Андрійовича на представництво інтересів Ірпінської міської територіальної громади 

щодо встановлення нових міжнародних контактів з метою  відновлення інфраструктури 

міста Ірпінь 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

6.  
Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби 

українського народу на території Ірпінської міської територіалної громади 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

7.  
Про розірвання Угоди про співробітництво та партнерство між містом Ірпінь (Україна) і 

містом Молодєчно (білорусь) 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

8.  
Про погодження цілодобового режиму роботи на автомобільній дорозі Р-30 в місті Ірпені 

(мікрорайон Романівка) 

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

9.  
Про розгляд електронної петиції щодо встановлення освітлення та відбійника на 

Новоірпінській трасі 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

10.  Про розгляд електронної петиції щодо набережної річки Буча (район Синергії) 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

11.  

Про скасування рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 22.02.2022 

року №18/2 «Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на продаж ½ частини квартири 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Капітана Зайцева буд. 2, кв. 49, від імені недієздатної 

Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н.» 

 
Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

 



 

2 

12.  
Про затвердження Положення про службу у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради 

Київської області 

 Доповідач: Дордюк А-А.В.- начальник служби 

13.  
Про внесення змін до комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної 

громади» на 2022 рік 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

14.  

Про внесення змін до рішення 17-ї сесії Ірпінської міської ради VІІІ скликання від 

23.12.2021 року №1962-17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади 

на 2022 рік» 

15.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за 2021 рік 

16.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року 

17.  
Щодо особливостей справляння окремих видів платежів на період до припинення або 

скасування воєнного стану на території України 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

18.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 р.р. 

19.  
Про внесення змін до програми зайнятості населення Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022-2026 рр. 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

20.  
Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на списання 

основних засобів, матеріалів, виробничих запасів та інвентарю 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

21.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

22.  
Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського 

бюджету 

23.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська стоматологія» на передачу основних засобів та 

матеріальних цінностей на баланс КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

24.  Про внесення змін до рішення №6564-81-VII від 07.05.2020 року 

25.  

Про надання дозволу на безоплатну передачу транспортного засобу з балансу КП « УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на баланс КП «Управління благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради 

26.  Про надання дозволу на реорганізацію 

27.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

28.  Про затвердження протоколів електронних аукціонів 

29.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 
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30.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

31.  
Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

проектно-кошторисної документації 

32.  
Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на списання 

об’єктів нерухомого майна 

33.  
Про особливості нарахування орендної плати за оренду комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади у період воєнного стану 

34.  
Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей з балансу КП 

«Ірпінькомунікаціясервіс» на баланс КП «Муніципальна варта» 

35.  
Про списання основних засобів Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради 

36.  
Про списання основних засобів Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінської міської ради 

37.  
Про списання основних засобів комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради 

38.  

Про надання дозволу на безоплатну передачу транспортних засобів з балансу КНП 

«Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської 

ради на баланс КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради 

39.  
Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Ірпінський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської 

області в новій редакції 

40.  
Про списання основних засобів комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради 

41.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

основних засобів та передача їх на баланс відокремленим структурним підрозділам 

Ірпінської міської ради 

42.  Про списання основних засобів комунального підприємства «Ірпіньводоканал» 

43.  
Про надання дозволу на безоплатну передачу майна з балансу КП «Управління 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

44.  

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Ірпінської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022-2023 роки за 2021 рік 

45.  

Про внесення змін до Додатку 4 Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської  територіальної громади на 2022 рік та основні напрями 

розвитку на 2023-2024 роки 

46.  
Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської 

міської  територіальної  громади на 2021-2023 роки за підсумками 2021 року 

47.  
Про результати здійснення державної регуляторної діяльності Ірпінської міської ради та 

її виконавчого комітету за 2021 рік 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста»  

Доповідач: Скипник Д. В.- в.о. начальника підприємства 

48.  

Про надання дозволу гр. Ізергіну Д.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 19 
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49.  

Про надання дозволу гр. Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Університетська, буд. 27-г 

50.  

Про надання дозволу гр. Хомі В.С. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, буд.16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 

16/9 

51.  

Про надання дозволу гр. Хомі В.С. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Пушкінська, буд.16/1, 16/2, 16/3, 16/4 

52.  

Про надання дозволу гр. Шурякову С.О. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, пров. Озерний, буд. 42 

53.  

Про надання дозволу ОК «ЖБК «Ваш добробут» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 109, 109-А 

54.  

Про надання дозволу ТОВ «Фірма «Струмсервіс» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за 

наступними адресами: м. Ірпінь, вул. Прибережна, буд. 6 м. Ірпінь, кад. № 

3210900000:01:158:0697 м. Ірпінь, кад. № 3210900000:01:158:3020 

55.  

Про надання дозволу гр. Ковтуну І.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 35 

56.  

Про надання дозволу гр. Ковтуну І.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Давидчука, 35 

57.  

Про тимчасове звільнення від плати за користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для 

розташування спеціальних консрукцій в м. Ірпінь 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

58.  

Про надання дозволу на розробку детального плану території з метою будівництва мосту 

та меморіалу на автомобільній дорозі Р-30 в місті Ірпені (мікрорайон Романівка) 

Бучанського р-ну Київської обл. 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Берегова С.В. - в.о.начальника відділу земельних ресурсів 

59.  
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 8-а 

60.  Різне 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МАРКУШИН 


