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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  
 

27 листопада 2020 р.                                                             м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 38 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 37 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Федоров Станіслав Ігорович 

 

У роботі сесії беруть участь начальники відділів, управлінь міської ради, керівники 

установ, підприємств та організацій міста, представники громадськості, депутати обласної ради, 

засоби масової інформації. 

              

Головує на сесії Ірпінський міський голова Маркушин Олександр Григорович. 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Записались на виступ і пропонують внести до сесійної зали Державний прапор України 

до проголошення Гімну України представники Ради ветеранів АТО при Ірпінському міському 

голові. 

          Також надаємо слово Гуріну В. В.,  заступнику голови Ірпінської міської територіальної 

виборчої комісії Бучанського району Київської області. 

Виступали: 

1) Гурін В. В., заступник голови Ірпінської міської територіальної виборчої комісії 

Бучанського району Київської області, який зачитав Постанову №251 від 24 листопада 

2020 року про обрання депутатом Ірпінської міської ради Гуріна Артема Вікторовича. 

2) Гурін А. В. – зачитав присягу у відповідності до частини 6 статті 283 Виборчого 

кодексу України. 

3) Калінін Юрій, Голова Ради ветеранів АТО при Ірпінському міському голові, зачитав  

звернення до лідера політичної партії «Європейська солідарність» Петра Олексійовича 

Порошенка. 

4) Народний депутат України Дубінський О. А. 

5) Куц Я. О., депутат Ірпінської міської ради щодо створення фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» в Ірпінській міській раді VIІІ скликання. Запропонував від 

депутатів Ірпінської міської ради на посаду секретаря Ірпінської міської ради 

кандидатуру Іздебської Наталії Валентинівни. 

6) Ковтун Є. Ю., депутат Ірпінської міської ради щодо створення фракції політичної 

партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» в Ірпінській міській раді VIІІ 

скликання. 
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7) Ополінський А. О., депутат Ірпінської міської ради щодо створення фракції політичної 

партії ВО «Свобода» в Ірпінській міській раді VIІІ скликання. 

8) Скорик-Шкарівська М. М., депутат Ірпінської міської ради щодо створення фракції 

політичної партії «ГОЛОС» в Ірпінській міській раді VIІІ скликання. 

9) Міронішена З. А., депутат Ірпінської міської ради, яка закликала підтримати на посаду 

секретаря Ірпінської міської ради кандидатуру Макеєвої Анжели Георгіївни. 

10)  Плешко М. В., депутат Ірпінської міської ради щодо обрання депутатів міських рад.  
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Щодо виступу Гуріна В. В., заступника голови Ірпінської міської територіальної 

виборчої комісії Бучанського району Київської області. Від депутата має бути заява 

про складання повноважень, яка має бути зареєстрована та передана на розгляд сесії. 

Якщо заяви не було, то треба, щоб з цим розбирались правоохоронні органи.  

 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Продовжуємо сесію. Пропоную обрати лічильну комісію в такому складі: 

                                            Страховський Андрій Андрійович, 

                                            Пащинський Олександр Сергійович,  

                                            Король Петро Петрович, 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 

 

Страховський Андрій Андрійович - депутат Ірпінської міської ради: 

Я відмовляюсь бути членом лічильної комісії. 
 

Маркушин О. Г. – міський голова: 

Оскільки Страховський Андрій Андрійович відмовився бути пропоную обрати лічильну 

комісію в іншому складі: 
 

       Лічильна комісія:      Пащинський Олександр Сергійович,  

 

                                            Король Петро Петрович, 

 

                                           Павлова Олена Валеріївна. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 21,  „ПРОТИ” –  3, „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 14 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  
Про затвердження результатів таємного голосування та обрання секретаря 

Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Маркушин О.Г. - Ірпінський міський голова 

2.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату 

ради та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 
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3.  
Про затвердження першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів радиАндрія Кравчука 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

4.  
Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Юлії Устич 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

5.  
Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Максима Мельника 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

6.  
Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Ігоря Дворнікова 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

7.  
Про подання міського голови щодо затвердження складу виконавчого комітету 

Ірпінського міської ради 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

8.  Про затвердження складу постійних депутатських комісій Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

9.  Про затвердження Регламенту Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

10.  Про затвердження на посади т. в. о. старост Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

11.  Про ранг посадової особи місцевого самоврядування 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

12.  
Про початок реорганізації Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та 

Козинцівської сільської ради шляхом приєднання до Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Маркушин О. Г. - Ірпінський міський голова 

13.  Різне 
 

 

 
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Ставиться на голосування пропозиція проведення закритого сесійного засідання. 
 

ВИРІШИЛИ: проводити закрите сесійне засідання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 16 
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «за основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «за основу». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 17 
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  
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пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 13 
 

Пащинський О. С., депутат Ірпінської міської ради зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Павлову О. В.  
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 17 
 

1.  СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів таємного голосування та обрання секретаря 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., Ірпінський міський голова 
 

Маркушин О. Г., міський голова оголошує пропозицію депутатів Ірпінської 

міської ради щодо обрання на посаду секретаря ради Макеєвої Анжели 

Геогріївни та попередив її щодо наявного конфлікту інтересів при 

голосуванні за дане питання. 
 

Маркушин О. Г., міський голова зачитує порядок таємного голосування 

обрання секретаря ради. 

- Ставиться на голосування пропозиція затвердити протокол №2 

лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол №2 лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

Проводиться процедура таємного голосування. 
 

Оголошуються результати голосування. 
 

Пащинський О. С., голова лічильної комісії зачитує протокол лічильної 

комісії №3.  
 

Маркушин О. Г., міський голова:  

Ставиться на голосування пропозиція затвердити протокол лічильної 

комісії №3. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії №3.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 16 
 

Маркушин О. Г., міський голова:  

Ставиться на голосування пропозиція прийняти рішення «Про 

затвердження результатів таємного голосування та обрання секретаря 

Ірпінської міської ради». 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 17 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження результатів таємного 

голосування та обрання секретаря Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, 

апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 17 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Андрія Кравчука 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 17 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія 

Кравчука». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Юлії Устич 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

Устич Ю. П., депутат Ірпінської міської ради оголосила щодо наявного у 

неї конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юлії Устич». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Максима Мельника 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 17 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максима Мельника». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Ігоря Дворнікова 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

Кременчук–Дворнікова В. В., депутат Ірпінської міської ради оголосила 

щодо наявного у неї конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Дворнікова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про подання міського голови щодо затвердження складу виконавчого 

комітету Ірпінського міської ради 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про подання міського голови щодо 

затвердження складу виконавчого комітету Ірпінського міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження складу постійних депутатських комісій Ірпінської 

міської ради 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження складу постійних 

депутатських комісій Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Регламенту 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження на посади т. в. о.старост Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження на посади т. в. о. 

старост Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про ранг посадової особи місцевого самоврядування 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 

Маркушин О. Г., міський голова оголосив щодо наявного у нього конфлікту 

інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 18 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про початок реорганізації Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та 

Козинцівської сільської ради шляхом приєднання до Ірпінської міської 

ради 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про початок реорганізації 

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та Козинцівської сільської ради 

шляхом приєднання до Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Маркушин О. Г., міський голова:  

- Оголошую другу позачергову сесію Ірпінської міської ради VIІІ 

скликання закритою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр МАРКУШИН  
 

 


