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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

Двадцять п’ята сесія VIIІ-го скликання 
 

«08» грудня 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 присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

4.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та 

її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

5.  Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

6.  
Про внесення змін до міської цільової програми «Громадський бюджет Ірпінської міської 

територіальної громади на 2020-2023 роки» 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

7.  

Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочень підприємств, установ, 

організацій, їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок в соціально-

економічний та культурний розвиток Ірпінської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

8.  
Про внесення змін до комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської 

територіальної громади» на 2022 рік 

 Доповідач: Довгопол А.М. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР КО 

9.  
Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Ірпінської міської територіальної 

громади” на 2023 рік 

 Доповідач: Довгопол А.М. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР КО 

10.  

Про внесення змін до Програми «Безпечна Ірпінська міська територіальна громада на 

2021-2024 роки» затвердженої рішенням Ірпінської міської ради №35-4-VIII від 24 грудня 

2020 року 

 Доповідач: Ковальчук М. М. – начальник КП «Муніципальна варта» 

11.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради Київської області № 1052-11-VIII 

від 17.06.2021 року «Про затвердження Списку присяжних Ірпінського міського суду 

Київської області» 

 
Доповідач: Залужняк О. В. – начальник юридичного відділу 
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12.  Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки 

 Доповідач: Пустова Ю.Ю. – головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

13.  

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» 

14.  Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2023 рік 

15.  
Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади одержувачами бюджетних коштів на 2023 рік 

16.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року 

17.  
Про внесення змін до Порядку використання коштів бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади одержувачами бюджетних коштів на 2022 рік 

18.  
Про внесення змін до Комплексної програми інформатизації Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

19.  

Про справляння плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності 

та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних 

конструкцій на період до припинення або скасування воєнного стану на території України 

20.  

Про внесення змін до Методики розрахунку розміру плати за договорами особистих 

строкових сервітутів Ірпінської міської територіальної громади затвердженої рішенням 

Ірпінської міської ради «Про встановлення особистих строкових сервітутів на земельні 

ділянки на території Ірпінської міської територіальної громади» №1064-11-VIIІ від 17 

червня 2021 року 

21.  
Про особливості справляння окремих місцевих податків до бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

22.  
Про особливості нарахування орендної плати за оренду комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

23.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 22 серпня 2022 року №2167-

23-VIII 

24.  
Про списання майна КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради 

25.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на передачу транспортних засобів, майна та обладнання 

26.  Про внесення змін до рішення №2108-21-VIII від 14.07.2022 року 

27.  
Про надання дозволу на списання майна КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

Ірпінської міської ради Київської області 

28.  Про надання дозволу КНП «Ірпінська стоматологія» на списання основних засобів 

29.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської міської ради за 9 місяців 2022 року 

30.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на безоплатну передачу на баланс КП 

«Управління благоустрою міста» трактора-косарки 

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



 

3 

32.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» на передачу 

транспортного засобу на баланс картографічного центру ЗСУ військової частини А3796 

33.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

транспортних засобів 

34.  Про внесення змін до рішення №2163-23-VIII від 22.08.2022 року 

35.  

Про передачу майна на відповідальне безоплатне зберігання, яке передбачає внесення на 

позабалансовий облік Комунальному підприємству «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради 

36.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

основних засобів 

37.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

транспортного засобу 

38.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на передачу матеріалів на баланс КП «УЖКГ 

«Ірпінь» 

39.  Про звільнення споживачів від сплати за комунальні та інші послуги 

40.  Про внесення змін до Програм 

41.  
Про затвердження Програми «Реформування та розвитку  житлово-комунального 

господарства Ірпінської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» 

42.  

Про затвердження Програми часткової компенсації співласникам багатоквартирних 

будинків Ірпінської міської територіальної громади вартості закупівлі генераторів для 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років 

43.  Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у 2023 році 

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

45.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

46.  Про внесення змін до Програми «Успішний педагог» на 2022 – 2026 роки 

47.  Про внесення змін до Програми «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 

48.  
Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Ірпінської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 

49.  
Про внесення змін до Програми розвитку та удосконалення організації харчування 

здобувачів освіти в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

50.  
Про внесення змін до Програми Ірпінської міської територіальної громади «Підтримка» 

на 2021-2025 роки 

51.  
Про затвердження Передавального акту Міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату м. Ірпеня 

52.  Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів 

53.  
Про внесення змін до Додатку Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування здобувачів освіти в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

54.  

Про надания дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради та Ірпінському 

ліцею №3 Ірпінської міської ради на списання осповних засобів, матеріалів, виробничих 

запасів та інвентарю 
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Питання служби у справах дітей та сім’ї 

Доповідач: Дордюк А-А.В.- начальник служби 

55.  
Про внесення змін до Додатку 1 та  Додатку 2 Комплексної програми «Молодь громади» 

Ірпінської міської територальної громади на 2021-2025 роки 

56.  
Про внесення змін до Додатку 1 та  Додатку 2 Комплексної програми підтримки сім’ї та 

забезпечення прав дітей «Щаслива родина – щаслива дитина» Ірпінської міської 

територальної громади на 2021-2025 роки 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

57.  
Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій Ірпінської 

міської територіальної громади на 2022-2023 рр. 

58.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 р.р. 

59.  

Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності 

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

роки 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Остапчук І. А. – начальник відділу 

60.  

Про внесення змін до місцевої «Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів 

України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у Ірпінській міській територіальній громаді на 

2021-2025 роки» 

61.  
Про внесення змін у «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у Ірпінській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки» 

62.  
Про безоплатну передачу костюмів спеціалізованих захисних (КЗСП) «UF MAX 2» до 2-

го державного пожежно - рятувального загону ГУ ДСНС України в Київській області (м. 

Ірпінь) 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В. - начальник відділу 

63.  
Про погодження умов мирових угод між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради 

та Мирончуком А.А. у справах №№367/448/19, 367/449/19, 367/5197/20, 367/5967/19 

64.  

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської 

міської територіальної громади на 2023 рік та основні напрями розвитку на 2024-2025 

роки 

65.  

Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020 р. №109-4-VIII зі змінами від 26.08.2021 

р. №1424-13-VIII, від 25.11.2021 р. №1828-16-VIII 

66.  

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 

67.  

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 

68.  
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Ірпінської 
міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік 
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69.  
Про результати здійснення державної регуляторної діяльності Ірпінської міської ради та 

її виконавчого комітету за 2022 рік 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста»  

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

70.  

Про надання дозволу гр. Мезенцевій С.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, Виговського, буд.16-а/1, 16-а/2 

71.  

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 

72.  

Про надання дозволу гр. Ружанській Т.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Висоцького, буд.15 

73.  

Про надання дозволу гр. Хомі Х.В. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Українська, буд.26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Школьнік В.В.  - в.о.начальника відділу 

74.  

Про затвердження детального плану території з метою будівництва мосту на 

автомобільній дорозі Р-30 в місті Ірпені (мікрорайон Романівка) Бучанського р-ну 

Київської обл. 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

75.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на розроблення 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, вул. Соборна 

76.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, згідно додатку 1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

77.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування  для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(лісопарк «Мужеловський») в м. Ірпінь,  вул. Давидчука  

78.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради проектів землеустрою та передачу земельних ділянок в постійне 

користування  для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в 

м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, згідно додатку 1 

79.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради проектів землеустрою та передачу 

земельних ділянок  в постійне користування  для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, згідно додатку 1 
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80.  

Про  затвердження  комунальному  підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради проектів землеустрою щодо  відведення  

земельних  ділянок  в  постійне користування з цільовим призначенням – земельні ділянки 

загального користування відведені під місця поховання, згідно додатку 1  

81.  

Про затвердження гр. Толкушову В.Ф. проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, згідно додатку 1 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

82.  
Про затвердження громадянам  проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється, згідно додатку 1 

83.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства  «Ірпінь» Ірпінської міської ради  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  на будівництво та обслуговування 

інших будівель громадської забудови  в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1 

84.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення на будівництво та обслуговування об’єктів фізичної культури 

і спорту в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 22-б 

                                                   НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

85.  
Про надання ТОВ  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «СОКІЛ» земельної ділянки в оренду для 

будівництво та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту в с. Михайлівка-

Рубежівка, вул. Шкільна, 22-б 

86.  
Про розгляд звернення ПрАТ «Червоний мак» про поновлення договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

87.  
Про надання згоди КП «Управління житлово – комунального господарства «Ірпінь»  

Ірпінської міської ради на укладання договору особистого строкового сервітуту з  ГО 

«ЗООПАТРУЛЬ УКРАЇНА» щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ 

88.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з гр. Потайчуком П. К. договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,                            

вул. Центральна 

89.  
Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №127 

від 16.10.2019 року, укладеного між Ірпінською міською радою та  ТОВ «ІБІС-К» 

відносно земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе  

90.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з КПП «Теплоенергопостач» 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, вул. Ярославська, 9 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

91.  Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 28.10.2021 року №1759-15-VІІІ 

92.  Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 28.10.2021 року №1760-15-VІІІ 

93.  Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 28.10.2021 року №1762-15-VІІІ 

94.  Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 28.10.2021 року №1764-15-VІІІ 

95.  Різне 

 

 

   Міський голова                                                                 Олександр МАРКУШИН 


