
                                                                                                                 

 

ПРОЄКТ 

 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

Двадцять четверта сесія VIIІ-го скликання 
 

«26» вересня 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 дострокове припинення повноважень депутата Ірпінської міської ради Юлії Устич 

 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 оновленого складу виконавчого комітету 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

6.  
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

7.  Про укладання Угоди про співробітництво та партнерство 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

8.  Про укладання Угоди про співробітництво та партнерство 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

9.  Про укладання Угоди про співробітництво та партнерство 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

10.  Про надання дозволу на списання майна виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. – керуючий справами 

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 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

12.  

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» 
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13.  

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 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

14.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 р.р. 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

15.  
Про приведення у відповідність до чинного законодавства України назв і установчих 

документів закладів загальної середньої освіти Ірпінської міської територіальної громади 

16.  
Про затвердження Положення про управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

Бучанського району Київської області в новій редакції 

17.  Про реорганізацію Міжшкільного навчально-виробничого комбінату м. Ірпеня 

18.  
Про переведення Ірпінського ліцею інноваційних технологій Ірпінської міської ради 

Бучанського району Київської області на самостійний баланс 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

19.  
Про уповноваження міського голови на підписання договору позички щодо передачі в 

безоплатне тимчасове користування Дитячого спортивного-оздоровчого комплексу ім. 

Ю.Гагаріна за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 28 

20.  Про затвердження протоколу електронного аукціону 

21.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

транспортного засобу 

22.  
Про передачу майна на позабалансовий облік Комунальному підприємству 

«Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

23.  
Про передачу майна на відповідальне безоплатне зберігання, яке передбачає 

позабалансовий облік Комунальному підприємству «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради 

24.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської міської ради за І півріччя 2022 року 

25.  Про внесення змін до рішення №2107-21-VIII від 14.07.2022 року 

26.  
Про прийняття до кoмунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

транспортного засобу 

27.  
Про прийняття до кoмунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

транспортного засобу 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Остапчук І. А. – начальник відділу 

28.  

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» 
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Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу 

29.  
Про затвердження статуту Комунального початкового спеціалізованого навчального 

закладу (школа естетичного виховання) «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла 

Вериківського» у новій редакції 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В. - начальник відділу 

30.  

Про погодження умов мирових угод між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради 

та Мирончуком А.А. за договорами про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Ірпінь 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста»  

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

31.  

Про надання дозволу гр. Шишко А.І. на встановлення особистого строкового сервітуту 

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

Ірпінь, Федора Кричевського, буд. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 

32.  

Про надання дозволу гр. Ковтуну І. В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 35 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

33.  
Про   надання  дозволу   на   розроблення проекту  землеустрою   щодо   відведення 

Ірпінській  міській  раді  земельної  ділянки для будівництва і обслуговування будівель 

тимчасового проживання в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Київська, 7 

34.  

Про надання дозволу гр. Нетецькій Ю.С. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка знаходиться в оренді для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 2-г  

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

35.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 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 м. Ірпінь, вул. Західна 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

36.  

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 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель  та  споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, згідно 

додатку 1 

37.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства  «Ірпінь» Ірпінської міської ради технічної документації та передачу в 

постійне користування  земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Матросова з цільовим 

призначенням – земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання 
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38.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні   Електромережі»   технічної  

документацій з нормативної грошової оцінки земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення,  що  надається  в оренду  для розміщення,  

будівництва,  експлуатації  та обслуговування  будівель  і споруд  об’єктів передачі  

електричної  енергії  в межах  Ірпінської  міської ради 

39.  
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради для будівництва  та  обслуговування  

об`єктів рекреаційного  призначення в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

40.  

Про затвердження гр. Мітченку  А.О.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва  на розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та  споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 27 

41.  

Про затвердження гр. Мітченко Т.Є.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва  на розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та  споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 29 

42.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності, цільове призначення яких змінюється з будівництва та 

обслуговування інших  будівель громадської забудови  на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-а, 

згідно додатку 1 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

43.  
Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №123 

від 18.10.2018 року, укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Абрамчуком Р.П. 

відносно земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Толстого, 40 

44.  
Про поновлення з ФОП Івасюком І.М. дії договорів про встановлення особистих 

строкових сервітутів на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

45.  
Про встановлення земельного сервітутів та укладання договорів про встановлення 

особистих строкових сервітутів на земельні ділянки, згідно додатку 1 

46.  
Про встановлення  земельного  сервітуту  та укладання з ПрАТ «ВФ Україна» договору 

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

9 Лінія  

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

47.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.08.2022 року №2191-23-VІІІ  

48.  
Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №59 від 

23.05.2019 року  

49.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Менеральна, 7-а 

50.  Різне 

 

 

 

   Міський голова                                                                    Олександр МАРКУШИН 


