
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Постійна депутатська комісія VIII скликання з питань житлово- 
комунального господарства, промисловості, транспорту, енергетики, зв'язку 

та побутового обслуговування населення

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

ПРОТОКОЛ

засідання №16 від 15 грудня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Члени комісії'. Буренко Т.О. (голова), Ополінський А.О.. Дворнікова В.В., Літвинов А.В.
Скрипник С.Ф. (секретар).

Присутні: представники відділів та управлінь Ірпінської міської ради, Кравченко В.Р. - 
голова бюджетної комісії 

\

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади
2 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій 

редакції
З Про надання дозволу щодо зменшення орендної плати за оренду об’єктів комунальної 

власності
4 Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади
5 Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 25.11.2021 №1821-16-VIII
6 Про внесення змін до фінансового плану на 2021 рік КП «Ірпіньводоканал» та КПП 

«Ірпінська центральна міська лікарня»
7 Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з 

балансу обладнання дитячого майданчика
8 Про затвердження Статуту КНП «Ірпінська стоматологія» в новій редакції
9 Про внесення змін до Програм
10 Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у 2021 році»
11 Про надання дозволу гр. Мельниченко Г.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Кірічека, буд. 8

12 Про надання дозволу гр. Бородавка М.П. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, буд. 25-Б

13 Про надання дозволу гр. Ващенко В.М. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2-з

14 Про надання дозволу гр. Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Лісова, буд. 4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4



15 Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 Програми перспективного розвитку 
зелених насаджень у м. Ірпінь на 2019 - 2021 роки затвердженої рішенням Ірпінської міської 
ради від 19.12.2018 року № 4578-62-VII

16 Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік

17 Про внесення змін до Програми «Питна вода» КП «Ірпіньводоканал» на 2021-2031 
роки

18 Про внесення змін до Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності 
безпритульних тварин на території ірпінської міської територіальної громади протягом 2021 - 
2023 року

19 Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської 
територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки

20 Про внесення змін до Додатку 4 Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями 
розвитку на 2022-2023 роки

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №1 порядку денного: Про доповнення переліків першого та другого типів 
об’єктів оренди комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що з метою підвищення ефективності використання майна, що 
перебуває у комунальній власності Ірпінської міської територіальної громади та зверненням 
організації до затверджених переліків першого та другого типу додаються об’єкти для 
подальшого надання в оренду
Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №2 порядку денного Про затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що на розвиток КНП «ЩМЛ» у 2021 році було виділено близько 
додаткові кошти та передано майно на баланс, тому зараз потрібно внести відповідні зміни до 
статутного капіталу. Статутний капітал буде складати 272749655,75 гривень.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 5 «Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №3 порядку денного Про надання дозволу щодо зменшення орендної 
плати за оренду об’єктів комунальної власності
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що у зв’язку зі зверненнями балансоутримувача після 
дослідження питання виноситься намір надання пільга по сплаті за оренду приміщень для 
підприємств, організацій, які надають соціально важливі послуги для населення нашої 
територіальної громади

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради___ __________

«За»- 4 «Проти»- 0 «Утримались»-!

Розгляд питання №4 порядку денного Про наміри передачі в оренду нежитлових 
приміщень комунального майна Ірпінської міської територіальної громади



Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру. який доповів, що у зв’язку зі зверненнями балансоутримувача після 
дослідження питання виноситься намір надання в оренду, які включені до переліку першого 
типу, тому після розгляду та вивчення звернення виноситься рішення щодо номерів надання 
приміщення в оренду

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради_____________________________________________________________________

«За»- 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №5 порядку денного Про внесення змін до рішення Ірпінської міської 
ради від 25.11.2021 №1821-16-VIII
Слухали начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру. який доповів, що у зв'язку із технічною помилкою відносно термінів в рішенні 
Ірпінської міської ради від 25.11.2021 №1821-16-VIII вносимо зміни для врегулювання 
термінів, а саме викладаємо його в новій редакції.

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №6 порядку денного Про внесення змін до фінансового плану на 2021 рік 
КП «Ірпіньводоканал» та КНП «Ірпінська центральна міська лікарня»
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру. який доповів, що з метою контролю за ефективним використанням та 
збереженням комунального майна і фінансових ресурсів комунальними підприємствами 
Ірпінської міської ради, враховуючи листи начальника КП «Ірпіньводоканал» від 23.11.2021 
№ 2763 та директора КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» від 09.12.21 № 2139, беручи 
до уваги звіти підприємств про виконання фінансових планів за 9 місяців 2021 року та 
обгрунтування причин змін фінансових планів на 2021 рік затверджуються фінансові плани зі 
змінами на 2021 рік.

Комісія вирішила: підтримати дане питання та винести його на розгляд сесії Ірпінської
МІСЬКОЇ рС-^И__________________________________ _____________________

«Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №7 порядку денного Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської 
міської ради на списання з балансу обладнання дитячого майданчика
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру. який доповів, що надається дозвіл КП «УЖКГ «Ірпінь» IMP на списання 
обладнання дитячого майданчика шляхом внесення до статутного фонду підприємства та 
знаходиться за адресою: м, Ірпінь вул. Незалежності (Свердлова;, м/р Стоянка) списання його 
з балансу.
Комісія вирішила: підтримати дане рішенні, але не виноситься його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради __________________f______________

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №8 порядку денного Про затвердження Статуту КНП «Ірпінська 
стоматологія» з новій редакції
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру. який доповів, що у зв'язку зі Зміною статутного капіталу та зміною керівної 
посади затверджуємо Статут в новій редакції.



Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради 

«За» - 5 «Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №9 порядку денного Про внесення змін до Програм

С лу ха л и: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, ще вносяться зміни відповідно профінансованих коштів та 
невикористаних коштів затвердженими програмами.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення, але не виноситься його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради 

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 1

Розгляд питання №10 порядку денного Про визначення виконавців житлово-комунальних 
послуг у 2021 році.
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що виноситься рішення для визначення виконавці ЖКП для 
подальшого обслуговування Ірпінської міської територіальної громади.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення, але не виноситься його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради

«За» - 5 «Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №11 порядку денного Про надання дозволу гр. Мельниченко Г.В. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Кірічека, буд. 8

Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитргі Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту па земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Кірічека, буд. 8, гр. 
Мельниченком Г.В. надані.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №12 порядку денного Про надання дозволу гр. Бородавка М.П. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, буд. 25-Б 
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, шо всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строковою сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінв. вул. Нагана Рибака, буд. 25-Б, гр. 
Бородавка М.П., надані.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його розгляд сесії Ірпінської 
МІСЬКОЇ рс>Д«.

- «Проти» - 0 «Утримались» - 0



Розгляд питання №13 порядку денного Пре надання дозволу гр. Ващенко В.М. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2-з 
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2-з± гр. 
Ващенком В.М., надані.

Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та винести його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради.

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №14 порядку денного Про надання дозволу гр. Кучмі А.В. на встановлення 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4-6/1,4-6/2, 4-6/3, 4-6/4.
Слухала: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4- 
б/ч. гр. К учмою А.Б. ладані.

Комісія влрішиладослідити оільш детальніше дянс рішення тз. Аинести його на. розгляд сесії 
Ірпшськсї міської радь.

«Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №15 порядку денного Про внесення змін де Додатку 1 та до Додатку 2 
Програми перспективного розвитку зелених насаджень у м. Ірпінь на 2019 - 2021 роки 
затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року № 4578-62-VII.
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні зміни вносяться відповідно 
коштам виділеним по Програмі для відповідності для належної роботи управління.

Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та динести його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради.

«Утримс

Розгляд питання №16 порядку денного Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік. 
Слухали.начальника економічного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради Яну 
Жиган, яка доповіла, що вносяться зміни до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік, у зв’язку зі 
зміною термінів затвердження регуляторних актів та розроблених проектів поданих до 
Регуляторної служби У країни. Змінюється тільки терміни виконання регуляторних актів.
Комісія виріиїила: дослідити більш детальніше дане рішення та ііинести його на розгляд сесії
Ірпінської міської ради.

«За» - 5 «Ііооти» - 0 «б гримались» -0

Розгляд питання №17 порядку денного Про внесення змін до Програми «Питна вода» КП 
«ІрпіНьБодоканаля на2021-20э! роки

Слухали: начальника управління ЇРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради
Сергія Кг.шору. який поговів, що з .'.021 році виділені кошти на виконання Програми «Питна 



вода» були не використані, тому вносяться зміни до Програми і Переносяться залишки коштів 
на виконання програми на 2022 рік.
Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №18 порядку денного Про внесення змін до Програми поводження з 
тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Ірпінської міської 
територіальної громади протягом 2021-2023 року.
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що в 2021 році виділені кошти на виконання Програми 
поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території 
Ірпінської міської територіальної громади протягом 2021-2023 року були не використані, тому 
вносяться зміни до Програми і переносяться залишки коштів на Виконання програми на 2022 
рік.
Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №19 порядку денного Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 
напрями розвитку на 2023-2024 роки
Слухали: начальника економічного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради Яну 
Жиган, яка доповіла, що затверджується Програма соціально-еікономічного та культурного 
розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік , у зв'язку зі зміною термінів 
затверджених нових сум на соціально-економічний та культурний розвиток Ірпінської міської 
територіальної громади на 2022 рік
Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та винести його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради.

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» -0

Розгляд питання №20 порядку денного Про внесення змін до Додатку 4 Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки
Слухали: начальника економічного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради Яну 
Жиган, яка доповіла, що затверджується що з метою упорядкування Додатку 4 Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 
сесії від 24.12.2020р. №109-4-УІІІ. Всі додатки додані.
Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та винести його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради.

«За»- 5 «Проти»- 0 .—

Голова комісії PV

Секретар комісії

«Утримались» -0

Г Тамара БУРЕНКО

Сергій СКРИПНИК


