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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

10 березня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 29 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М.  

2.  Бурчак О. В. 

3.  Вишняков І.А. 

4.  Карпенко Б. В. 

5.  Кобринець А.В. 

6.  Миронюк Ю.М. 

7.  Панасюк І. В.  

 

В роботі сесії беруть участь завідувачі відділами, управліннями міської ради, 

керівники установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань 

громадян у місті, представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової 

інформації. 

                  

    Головує на сесії секретар Ірпінської міської ради  Денисенко Юрій Олександрович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович. 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 25,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

     «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про затвердження проектів землеустрою та надання в постійне користування КП 

«Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельних ділянок згідно додатків 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. №1290-21-
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VІІ 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

4.  Про затвердження Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

5.  Про продовження договорів оренди комунального майна 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління 

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

6.  Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління 

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

7.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані 

в оренду з конкурсу 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління 

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

8.  Про надання гр. Ревтовій О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

 Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

9.  Різне 
 

 Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії . 

Головою лічильної комісії обрано – Короля П. П. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г. 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Калічка А. А. - депутат Ірпінської міської ради: 

Пропоную зняти з порядку денного питання, оскільки вони не виносились на розгляд постійної 

депутатської комісії з питань бюджету, фінанів, цін та ціноутворення. 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Пропоную порядок денний прийняти «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

Зареєструвався Бурчак О. В.  

Загальний склад депутатів – 30. 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Виступав Куценко С. В. з запитом до голови Національної спілки 

письменнників України. 
 

Виступав Головенко Антон. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою та надання в постійне 

користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради 

земельних ділянок згідно додатків 
 

  Доповідач: Денисенко Ю. О. – секретар ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 

р. №1290-21-VІІ 
 

  Доповідач: Денисенко Ю. О. – секретар ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 10 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Угод про внесення змін до договорів про залучення 

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» - 7, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження договорів оренди 
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комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 8, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ревтовій О.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ревтовій О.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Пропоную закрити двадцять дев'яту позачергову сесію Ірпінської міської 

ради VІІ скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити двадцять дев'яту позачергову сесію Ірпінської 

міської ради VІІ скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Ю. О. Денисенко  


