
 

 

ПРОЄКТ 

 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

Вісімнадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«24» лютого 2022 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо встановлення освітлення та відбійника на 

Новоірпінській трасі 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

3.  
Про затвердження Положення про службу у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради 

Київської області 

 Доповідач: Петренко В. М. – начальник служби у справах дітей та сім'ї 

4.  Про надання функцій замовника 

 Доповідач: Остапчук Ж. О. – директор  КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

5.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної громади 

за 2021 рік 

6.  

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 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П. В.- начальник управління 

7.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 р.р. 

8.  
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності управління 

праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2022 - 2023 роки 

9.  
Про внесення змін до Програми зайнятості населення Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022-2026 рр. 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

10.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

11.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

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

бюджету 

12.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська стоматологія» на передачу основних засобів та 

матеріальних цінностей на баланс КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 
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13.  Про внесення змін до рішення №6564-81-VII від 07.05.2020 року 

14.  
Про надання дозволу на безоплатну передачу майна з балансу КП «Управління благоустрою 

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

15.  

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  

16.  Про надання дозволу на реорганізацію 

17.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності 

Ірпінської міської територіальної громади 

18.  Про затвердження протоколів електронних аукціонів 

19.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального  майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

20.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

21.  
Про безоплатну передачу  з балансу виконавчого  комітету  Ірпінської міської ради 

проектно-кошторисної документації 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В. - начальник відділу 

22.  

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 

23.  

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 

24.  
Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської 

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

25.  
Про результати здійснення державної регуляторної діяльності Ірпінської міської ради та її 

виконавчого комітету за 2021 рік 

26.  
Про погодження умов мирових угод між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та 

Мирончуком А.А. 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

27.  

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 

28.  

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 

29.  

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 

30.  

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 
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31.  

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 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

32.  
Про затвердження детального плану території ПрАТ «Ірпіньмаш» по вул. Садова, 94 в м. 

Ірпінь 

33.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

34.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок по вул. Зарічна, 24-А, 24-

Б, 26-А в с. Михайлівка-Рубежівка Київської обл. 

35.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок в с. 

Михайлівка-Рубежівка Бучанського р-ну Київської обл. 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Доповідач:Берегова С.В. - в.о.начальника відділу 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

36.  

Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель споруд, згідно додатку 1 

37.  

Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів,                                                                                       

згідно додатку 1 

38.  
Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва, згідно додатку 1  

39.  

Про надання дозволу гр. Олексієнко О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 36-а 

40.  

Про надання дозволу гр. Зінченку М.С. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд  на території  с. Михайлівка-Рубежівка 

41.  

Про надання дозволу гр. Мінаханову С.О. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд в с. Михайлівка- Рубежівка,  вул. Гулака-

Артемовського, 2 

42.  

Про надання дозволу гр. Павленко І.В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                             

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в                     

м. Ірпінь, вул. Незалежності, 39 

43.  

Про надання дозволу гр. Ліщинській С.Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в садівницькому 

товаристві «Старі мости», вул. Приозерна, 4, ділянка №269, на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

44.  

Про надання дозволу гр. Куян І.В.  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для колективного садівництва в м. Ірпінь, садівничий 

кооператив «Берізка», ділянка №129  
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45.  

Про надання дозволу гр. Сірому О.В.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на території 

Ірпінської міської ради  

46.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

47.  

Про надання дозволу ОСББ «Садова № 61» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Садова, 61 

48.  

Про надання дозволу КП «Управління благоустрою міста» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення (облаштування скверу «Дубовий 

гай») в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська 

49.  

Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 5 

50.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності з будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги на будівництво та 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63-ж 

51.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в с. Михайлівка-Рубежівка 

52.  

Про надання дозволу ТОВ «Альфа-Інжиніринг 2» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

53.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності 

54.  

Про надання дозволу гр. Нетецькій Ю.С. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка знаходиться в оренді для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 2-г  

55.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади в с. 

Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 112 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

56.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність, згідно додатку 1 

57.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу гр. 

Чернікову Є. О. у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/3 
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58.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Маринченку Я.В. у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 40-а 

59.  

Про затвердження КП «Ірпіньводоканал» проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель  та  споруд технічної інфраструктури, згідно додатку 1 

60.  

Про затвердження КП «Ірпіньводоканал» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель  та  споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, пров. Озерний, 21-б 

61.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади, право оренди якої набувається на 

конкурсних засадах (земельних торгах) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі   м. Ірпінь, вул. Північна 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

62.  

Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства згідно додатку 1 

63.  

Про затвердження гр. Коваленко І. П. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 20/1 

64.  

Про затвердження громадянам Голуб М.Д. та Черевко О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Гостомельське шосе, 29 

65.  

Про затвердження громадянам Гриценко І.А. та Повалинській С.А. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Садова, 90/1 

66.  

Про затвердження громадянам Ішмановій О.В. та Курилко Т.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,                    

вул. Лермонтова, 23 

67.  

Про затвердження громадянам Карпенку С.В. та Карпенку А.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,                          

вул. Вериківського, 11 
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68.  

Про затвердження КП «Ірпіньводоканал» технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу в 

постійне користування земельних ділянок в постійне користування для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

69.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські  Регіональні Електромережі» технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів  

передачі електричної та теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної 

громади 

70.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   та передачу у власність громадянам в м. Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 56-а, згідно додатку 1 

71.  

Про затвердження громадянам Поторочі О.О., Поторочі О.М. та Поторочі С.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Михайлівка-Рубежівка, вул. Зелена Долина, 35 

72.  

Про передачу громадянам Мусієнко Н.І., Мусієнко В.В. у власність земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 1-ж 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

73.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  приватної 

власності, цільове призначення яких змінюється, згідно додатку 1 

74.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності, цільове призначення яких змінюється з будівництва та обслуговування інших  

будівель громадської забудови  на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-а, згідно додатку 1 

75.  

Про затвердження гр. Самчуку Д.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 

14-б 

76.  

Про затвердження ПМП «СТЕВ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

що перебуває в постійному користуванні, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 10 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

77.  

Про поновлення ТОВ «Планета Пластик» договору оренди земельної ділянки для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь,                              

вул. Покровська, 1 
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78.  

Про поновлення гр. Яковенку С.Я. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-б 

79.  
Про надання громадянам Ліфу А.Л. та Ковтун І.В. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 118-б 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

80.  
Про надання дозволу ФОП Івасюку  І. М. на укладання договору особистого строкового 

сервітуту  на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 13 

81.  
Про встановлення земельних сервітутів та укладання з ТОВ «Вулик-1» договорів особистих 

строкових сервітутів на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

82.  
Про поновлення  ТОВ «Неймінг 777» дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Соборна ( біля буд. ¼)  

83.  
Про поновлення ФОП Красінському  В. Л. дії договору про встановлення особистих  

строкових сервітутів на земельні ділянки  в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

84.  
Про поновлення ФОП Боярчуку Р.П. дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Соборна (поряд будинку №118/19) 

85.  
Про поновлення ФОП Шкаврону І.М. дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, біля будинку №3-а 

86.  

Про поновлення ФОП Шкаврону І.М. дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Авіаконструктора Антонова (на перехресті 

з вул. Полтавською) 

87.  

Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №59 від 

23.05.2019 року, укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Чавою Д.М. відносно  

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія (біля садиби №3-г) 

88.  

Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №41 від 

14.05.2020 року, укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Осипенком В.М. відносно 

земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

89.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 02.11.2017 року №2768-42-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Батюжевському О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. 

Вишнева, 19» 

90.  
Про внесення змін в рішення шостої сесії VI скликання Михайлівсько-Рубежівської 

сільської ради від 29.07.2011 року №59  

 ПРО ВІДМОВУ 

91.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

92.  
Про відмову громадянам в затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва в с. Козинці, згідно додатку 1 

93.  

Про розгляд заяви гр. Кардашова  О. В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  на території                     

с. Михайлівка-Рубежівка       
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94.  

Про розгляд заяви гр. Габрієль В. С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на території  

Ірпінської міської ради                    

95.  Різне 

 

 

Міський голова                                                                        Олександр МАРКУШИН 


