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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

Двадцять третя сесія VIIІ-го скликання 
 

«22» серпня 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 переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

4.  

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» 

5.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року 

6.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2102-21-VIII від 14.07.2022 року 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

7.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» на передачу дизельної 

електростанції на баланс КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради 

8.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

транспортних засобів 

9.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на передачу основних засобів на баланс КП 

«УЖКГ «Ірпінь» 

10.  Про надання дозволу на списання необоротних матеріальних та нематеріальних активів 

11.  Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на списання з балансу пошкодженого майна 

12.  
Про списання основних засобів комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради 

13.  
Про списання майна комунального некомерційного підприємства «Ірпінський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

14.  
Про надання дозволу на списання майна відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради 

15.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 
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16.  
Про особливості нарахування орендної плати за оренду комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

17.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

18.  Про затвердження протоколів електронних аукціонів 

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

міської територіальної громади 

20.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» на передачу дизельного 

генератора на баланс КП «Ірпіньводоканал» 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

21.  

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 

2023-2024 роки за І півріччя 2022 року 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста»  

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

22.  

Про надання дозволу гр. Волинець Л.П. на встановлення особистого строкового сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Гагаріна, буд. 12-а 

23.  

Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 Програми перспективного розвитку 

зелених насаджень м. Ірпінь на 2022 – 2026 роки затвердженої рішенням Ірпінської 

міської ради від 28.10.2021 року №1696-15-VIIІ 

24.  
Про визначення не чинним рішення Ірпінської міської ради №2140-21-VIII від 14.07.2022 

року 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

25.  

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 

26.  

Про надання дозволу управлінню освіти і культури 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 

27.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади в с. 

Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна 

28.  

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 

29.  

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 
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30.  

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 

31.  
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 

32.  
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 

33.  

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 

34.  

 Про затвердження комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради  проекту землеустрою  та передачу 

земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 105 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

35.  

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 

36.  

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 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

37.  
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 

38.  
Про надання громадянам Ліфу А.Л., Ковтун І.В. та Клименко О.І. земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 

118-б 

39.  
Про надання ФОП Скрипці В.П. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

40.  
Про поновлення ФОП Лубській І.Г. дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. О.Кошового (біля садиби №12) 

41.  
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) 

42.  
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) 
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43.  
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 

 ВИКУП 

44.  
Про надання дозволу ФОП Гуріній О.С. на викуп земельної ділянки, яка знаходиться в 

оренді за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-д 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

45.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.12.2021 року №2056-17-VІІІ  

46.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 15.11.2019 року №5970-74-

VІІ 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олександр МАРКУШИН 


