
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна депутатська комісія VIII скликання з питань житлово- 
комунального господарства, промисловості, транспорту, енергетики, зв'язку 

та побутового обслуговування населення

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

ПРОТОКОЛ
засідання №12 від 18 серпня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Члени комісії: Буренко Т.О. (голова), Літвинов А.В.. Дворнікова В.В., Скрипник С.Ф. 

(секретар).

Присутні: представники відділів тауправлінь іртиської міської ради, помічник депутата

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади
2. Про затвердження протоколів електронних аукціонів
3. Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна 

Ірпінської міської територіальної громади.
4. Про надання дозволу на укладання договору оренди.
5. Про внесення змін до рішення сесії від 29.07.2021 № 1165-12-VIII.
6. Про внесення змін до Програм
7. Про внесення змі(і до рішення сесії від 29.07.2021 № 1159-12-VIII
8. Про надання дозволу КИП «Ірпінська стоматологія» на списання основних 

засобів
9. Про внесення змін до Програми «Питна вода» КП «Ірпіньводоканал» на 2021— 

2031 роки.
10. Про надання дозволу Бахарєвій М.О. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Північна, 89.

11. Про надання д|озволу Городинському Б.В. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання 
та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-ж/З.

12. Про надання Дозволу Городинському Б.В. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова 1-ж/З.

13. Про надання дозволу Кавалер Д.О. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: 
м. Ірпінь, пров. Глінки, 6-6/1.

14. Про надання доізволу Кавалер Д.О. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 
м. Ірпінь, пров. Глінки, 6-6/1.

15. Про надання дозволу Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-г, 4-г/1, 4-г/2, 4-г/З, 4-г/4, 4-г/5.



16. Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва Іртиської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням сесії від 24.12.2020р. №109-4-VIII

17. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями 
розвитку на 2022-2023 роки за І півріччя 2021 року

18. Про розгляд петиції щодо капітального ремонту асфальтного покриття по вулиці
Григорія Сковороди.

«За» - 4 «Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №1 порядку денного: Про доповнення переліків першого та другого типів 
об’єктів оренди комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади.

Слухали:_начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що з метою підвищення ефективності використання майна, що 
перебуває у комунальній власності Ірпінської міської територіальної громади та зверненням 
організації до затверджених переліків першого та другого типу додаються об’єкти для 
подальшого надання в оренду.

Комісія вирішила: підтримаїи дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №2 порядку денного: Про затвердження протоколів електронних 
аукціонів.

Слухали:_начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів1 що відбулися електронні аукціони щодо надання в оренду 
нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності Ірпінської міської ради, та 
надав перелік проведених аукціонів згідно додатку. Аукціони загалом проводилися для 
погодинної оренди по об’єктам Управління освіти і науки.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №3 порядку денного Про наміри передачі в оренду нежитлових 
приміщень комунального майна Ірпінської міської територіальної громади.

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що у зв’язку зі зверненнями балансоутримувача після 
дослідження питання виноситься намір надання в оренду, які включені до переліку першого 
типу, тому після розгляду та фвчення звернення виноситься рішення щодо номерів надання 
приміщення в оренду.

Комісія вирішила підтриматй лане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №4 порядку' денного Про надання дозволу на укладання договору оренди.



Слухали:-начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що у звязку з приєднанням Михайлівка-Рубежівка до Ірпінської 
міської територіальної громади'всі навчальні заклади прийняти на баланс до управління освіти 
і науки, тому для здійснення харчування дітей в школах прийнято рішення надати дозвіл 
нашому комунальному підприємству громадського харчування орендувати приміщення 
їдалень у навчальних закладах <[. Михайлівка-Рубежівка та в с. Козинці.

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання Л«5 порядку денного Про внесення змін до рішення сесії від 29.07.2021 № 
1165-12-VIII.

Слухали начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів що було допущено технічну помилку в рішення сесії від 
29.07.2021 № 1165-12-VHI в п. 1. Всі інші пункти рішення залишаються незмінними.

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №6 порядку денного Про внесення змін до Програм

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що вносяться зміни до Програми «Реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства м. Ірпінь на 2020-2022 роки», виклавши в новій редакції 
«Заходи до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, до 
Програми «Благоустрою Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», 
виклавши в новій редакції «Завдання з виконання місцевої програми (план заходів) з 
благоустрою», до Програми «Розвитку дорожнього і мостового господарства та забезпечення 
безпеки дорожнього руху автомобільних доріг міста Ірпінь на 2021-2023 роки» виклавши 
додаток 2 до програми в но^ій редакції, до Програми «Перспективного розвитку зелених 
насаджень м.Ірпінь на період [2019-2021 роки, виклавши додатки № 1 та № 2 до програми в 
новій редакції, а також надано всі зміни до проекту рішення.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №7 порядку денного Про внесення змін до рішення сесії від 29.07.2021 № 
1159-12-VIII.

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що КНП «ЩМЛ» було допущено помилку в поданні, на основі 
якого виносилося попереднє рішення, тому відповідно подання вносяться зміни до п. 1 
рішення сесії від 29.07.2021 № 1159-12-VIII в частині зміни вартості будівлі.

v .... і . . ......Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За»- 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0



Розгляд питання №8 порядку денного Про надання дозволу КНП «Ірпінська стоматологія» 
на списання основних засобів

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що у списується установка стоматологічна CHIROMEGA 654 з 
кріслом стоматологічним CE.RCVinGA 652 у зв’язку зі зношенням та непридатності до використання 
відповідної установкою. Дефектний акт додано.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №9 порядку денного Про внесення змін до Програми «Питна вода» КП 
«Ірпіньводоканал» на 2021- 2031 роки.

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що вносяться зміни Програму «Питна вода» Комунального 
підприємства «Ірпіньводоканал» на 2021-203 і роки у зв'язку з доповненням розділів «Шляхи і 
способи розв’язання проблеми забезпечення населення якісною питною водою і в достатній 
кількості» та «Основні напрями, завдання, заходи з виконання Програми» абзацом 
«розроблення інформаційно - розрахункового комплексу системи мереж водопостачання (123 
км) та водовідведенля (97 км) м. Ірпінь», Додаток 1 «Завдання і заходи з виконання 
Програми» та викладаються з новій редакції.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №10 порядку денного Про надання дозволу Бахарєвій М.О. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Північна, 89

Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Північна, 89, гр. Бахарєвою М.О., 
надані.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №И порядку денного Про надання дозволу Городинському Б.В. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-ж/З.

Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання га каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова. 1-ж/З. 
Городинським Б.В., надані.

Комісія вирішила; підтримати дане рішення га винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.



«За» - 4 «Проти» - О «Утримались» - О

Розгляд питання №12 порядку денного Про надання дозволу Городинському Б.В. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-ж/З

Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-ж/З, Городинським Б.В., 
надані.

Комісія вирішила; підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - ~ «Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №13 порядьу денного Про надання дозволу Кавалер Д.О. на встановлення 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Глінки, 6-6/1.

Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, пров. Глінки, 6-6/1. 
Кавалером Д.О., надані.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №14 порядку денного Про надання дозволу Кавалер Д.О. на встановлення 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Глінки, 6-6/1.

Слухали першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скринника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Глінки, 6-6/1. Кавалером Д.О., 
надані.

Комісія вирішила; підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд йдгаїіня №15 порядку денного Про надання дозволу Кучмі А.В. на встановлення 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-г, 4-г/1,4-г/2, 4-г/З, 4-г/4, 4-г/5.

Слухалищпершого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, шо всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-г, 4-г/1, 4-г/2, 4-г/З, 4-г/4, 
4-г/5, Кучмою А.В., надані.



Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - -• «Проти»- 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №16 порі дку денного Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки, затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020р. №109-4-VIII

Слухали: начальника економічного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради Яну 
Жиган, яка доповіла, що з метою упорядкування та виконання Програми вносяться зміни у 
Додаток до Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської міської 
територіальної громади на 2С21-2023 роки, затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020р. 
№І09-4-УПІ. Всі додатки додаси.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №17 порядку денного Про підсумки виконання Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки за І півріччя 2021 року

Слухали: начальника економічного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради Яну 
Жиган, яка доповіла, ідо з ...льд забезпечення виконання Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку ірпінської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та 
основні напрями розвитку на 2С22-2023 роки у II півріччі 2021 року з урахуванням результатів 
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської 
об’єднаної теритооїальної громади на 2521 тік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки 
за І півріччя 2021 року затверджується дане рішення, вся інформація надана в додатку до 
проекту рішення

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №18 порядку денного Про розгляд петиції щодо капітального ремонту 
асфальтного покриття по вулиці Григорія Сковороди

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру. який доповів, гю дане питання вже знаходиться на виконанні.

Комісія вирішила; доручити управлінню ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради надати вичерпну відповідь автору петиції щодо стану виконання робіт по вулиці 
Григорія Сковороди

«За» - 4

Голова комісії

«Проти» - 0 «Утримались» - 0

Тамара БУРЕНКО

Секретар комісії Сергій СКРИПНИК

Free Hand


