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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  
 

01 грудня 2020 р.                                                                       м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 38 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 36 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Малий Максим Анатолійович 

2.  Федоров Станіслав Ігорович 

Пікулик О. Б. та Страховський А. А. з технічних причин не враховані в голосуванні. 

В листі реєстрації зареєструвався Гурін А. В.  

 

В роботі сесії беруть участь начальники відділів, управлінь міської ради, керівники 

установ, підприємств та організацій міста, представники громадськості, депутати обласної ради, 

засоби масової інформації. 

              

Головує на сесії Ірпінський міський голова Маркушин Олександр Григорович. 

       Лічильна комісія:      Павлова Олена Валеріївна,  

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович,  

 

                                           Король Петро Петрович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 21,  „ПРОТИ” –  4, „УТРИМАЛИСЬ” – 1, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9, 

      Пікулик О. Б. та Страховський А. А. з технічних причин не враховані в голосуванні. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про ранг посадової особи місцевого самоврядування 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

3.  
Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2019 року № 6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

4.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 

2020 року 
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Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу 

5.  
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2020 року 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

6.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського 

бюджету, на баланс Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

7.  Різне 
 
 

 
 

 

Король П. П, депутат Ірпінської міської ради зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Павлову О. В.  
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

Пікулик О. Б. та Страховський А. А. з технічних причин не враховані в голосуванні. 
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Ставиться на голосування пропозиція проведення закритого сесійного засідання. 
 

ВИРІШИЛИ: проводити закрите сесійне засідання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 10, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 

Страховський А. А. з технічних причин не врахований в голосуванні. 
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Записувались на виступ представники Ірпінської міжконфесійної ради Церков 

Микола Романюк та Андрій Плюша. 
 

Виступали: 

1) Микола Романюк та Андрій Плюша з привітанням та подарунками до новообраних 

депутатів Ірпінської міської ради. 

2) Ковтун Є. Ю., депутат Ірпінської міської ради щодо повноважень та участі в 

голосуванні Гуріна А. В. та Дворнікової В. В. 

3) Головенко А. А., депутат Ірпінської міської ради виступив з проханням продовжити 

традицію депутатів Ірпінської міської ради VІІ скликання щодо добробуту, 

підтримки та соціального захисту сімей ветеранів АТО. 

4) Куц Я. О., депутат Ірпінської міської ради щодо завчасного отримання матеріалів до 

проведення сесій. 

5) Скорик-Шкарівська М. М., депутат Ірпінської міської ради щодо пропозиції від 

представників Правого Сектору на території громади визнати Червоно-чорний 

прапор урочистим прапором до особливих свят. По земельних ділянках для 

учасників АТО, хотілось би, щоб процес їх виділення був прозорим. Особливу увагу 

хочеться приділити проблемі інсуліну в місті. Почати робити все, щоб з Державного 
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бюджету були компенсовані кошти на виділення інсуліну. Тому що кошти, які 

виділяються з міського бюджету можна було б витрати на закупівлю кисню для 

хворих на COVID 19. 

6) Довгопол А. М., депутат Ірпінської міської ради прокоментував ситуацію з киснем. 

7) Дворнікова В. В., депутат Ірпінської міської ради про створення при  Ірпінській 

міській раді політичної групи «Рівні можливості». 

 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-22, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 8, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

Маркушин О. Г., міський голова: 

- Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 9, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про ранг посадової особи місцевого самоврядування 
 

  Доповідач: Маркушин О. Г., міський голова оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про ранг посадової особи місцевого 

самоврядування». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2020 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В., начальник фінансового управління 
 

Виступали: 

1) Літвинов А. В., депутат Ірпінської міської ради щодо виділення 

коштів КП «Ірпінькомунікаціясервіс». 

2) Страховський А. А., депутат Ірпінської міської ради щодо звіту 

керівника КП «Ірпінькомунікаціясервіс». 

3) Куц Я. О., депутат Ірпінської міської ради щодо доцільного 

розподілу бюджетних коштів. 
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4) Маркушин О. Г., міський голова запропонував депутатам 

відвідувати засідання постійної депутатської комісії з питань 

бюджету, фінансів, цін та ціноутворення. Попросив підтримати та 

прийняти запропонований проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 13, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ 

«Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 

місяців 2020 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В., начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2020 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 

2020 року 
 

  Доповідач: Демченко С. А,  начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 14, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2020 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за 

рахунок коштів міського бюджету, на баланс Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Канюра С. О., начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 35, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського бюджету, 

на баланс Управління освіти і науки Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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  Маркушин О. Г., міський голова:  

- Оголошую третю позачергову сесію Ірпінської міської ради VIІІ 

скликання закритою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр Маркушин  
 

 


