
 

 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, 

ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                                21 лютого 2019 року 

Початок засідання                                                             11-00 

Місце проведення                                                              305 кімната  

      

1. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним 

верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

 

 Доповідає: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального 

захисту населення 

  

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Борисполя за                 

2018 рік  

 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 

3. Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду 

соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя                            

за 2018 рік 

 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 

4. Про внесення змін до цільової Програми розвитку цивільного захисту 

населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки 

 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 

 

 

 



5. Про внесення змін та доповнень до Програми організації та проведення 

оплачуваних громадських  та інших робіт тимчасового характеру на 2018 – 

2020 роки у місті Борисполі 

 

 Доповідає:  

 

6. Про зміну назви Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та 

дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської 

міської ради Київської області на Реабілітаційну установу для осіб з 

інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

 Доповідає: Литвиненко Г.Г. – начальник РУ «Наш дім» 

 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI 

«Про затвердження Програми благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 

роки» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

8. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI 

«Про затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних 

підприємств міста Борисполя на 2015 – 2019 роки» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

10. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища у місті Борисполі на 2016 – 2020 роки 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

11. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя 

від 01.04.2016 № 545 по вул. Київський Шлях, 69-а з фізичною особою-

підприємцем Бабикіним Ігорем Володимировичем для розміщення ігрових 

атракціонів в центральному парку 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 



12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 69-а 

площею 26,68 кв. м з фізичною особою-підприємцем Золіним Олександрем 

Геннадійовичем для розміщення громадської вбиральні 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

13. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 32 площею 17,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем Листовничим 

Павлом Петровичем для розміщення офісу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 29.12.2006 № 097 по 

вул. Бежівка, 1 площею 56,5 кв. м з приватним підприємством «Люксар» 

для здійснення діяльності з видання газет  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

15. Про надання дозволу Бориспільському міському споживчому товариству 

на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя згідно договору оренди № 102 від 

29.12.2006  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін та 

продовження договору оренди індивідуально визначеного нерухомого 

майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

14.04.2008 № 196 по вул. Нижній Вал, 2 площею 31,8 кв. м з публічним 

акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для 

розміщення інкасаційних автомобілів банку 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 



17. Про передачу Управляючому муніципальному комунальному 

підприємству-1 від комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» транспортних засобів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

18. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.03.2016 № 539 по 

вул. Київський Шлях, 11 площею 13,1 кв. м з приватним підприємством 

«Персеверанс» для здійснення підприємницької діяльності з надання 

освітніх послуг 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

19. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 19 

площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією 

Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

20. Про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя безхазяйних електроустановок та електричних 

мереж (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електропередач) в 

місті Борисполі 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

21. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів підприємствам комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

22. Про надання згоди на прийняття безоплатно до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя від Регіонального відділення 

Фонду державного майна України вбудованих приміщень у 

дев’яностоквартирному житловому будинку по вул. Франка, 5 в м. 

Бориспіль 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 



23. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Сергія Оврашка, 1 

площею 157,55 кв. м з фізичною особою-підприємцем Руденко Артемом 

Юрійовичем для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 

підакцизної групи, та розміщення фотоательє 
 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

24. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 18.01.2016 № 533 по 

вул. Володимира Момота, 46 площею 16,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Семеновою Юлією Василівною для розміщення складу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

25. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Серзі Володимиру 

Федоровичу на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 

площею 41,0 кв. м фізичній особі-підприємцю Багачук Марині Миколаївні 

для продажу непродовольчих товарів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

26. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 33 

площею 27,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль» для розміщення офісних приміщень 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Лютнева, 14 

площею 81,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком 

Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 



28. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 8-б площею 81,1 кв. м з Комунальним некомерційним 

підприємством Бориспільської міської ради «Бориспільський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» для розміщення службових 

автомобілів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

29. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 

площею 14,0 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської міської ради «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» для розміщення чергового кабінету 

первинної медичної допомоги 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

30. Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста 

Борисполя на 2019 – 2023 роки» 

 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 

31. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018-2020 роки 

 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

 

32. Про внесення змін до Програми розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 

роки 

 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

 

33. Про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від товариства з обмеженою відповідальністю 

«МК» основних засобів по об’єкту «Будівництво групи багатоквартирних 

житлових будинків по вул. Привокзальна, 2-В у м. Борисполі» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 



34. Про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від товариства з обмеженою відповідальністю 

«БК «ВЕГАС БУД» основних засобів по об’єкту «Будівництво житлового 

комплексу з торговими приміщеннями та дошкільним навчальним 

закладом комбінованого типу (ясла-садок) з денним перебуванням дітей 

від 100 до 160 місць за адресою м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, пров. 

Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок № 1), черга І» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

35. Про поновлення договору оренди землі від 28.02.2014, укладеного між 

міською радою та громадянином Листовничим Андрієм Петровичем, на 

земельну ділянку площею 0,1120 га (кадастровий номер 

3210500000:13:033:0049) для городництва по вул. Черняховського, 28 у                   

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

36. Про надання згоди фізичній особі-підприємцю Нагорному Володимиру 

Васильовичу на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки 

площею 0,0122 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0082) під 

будівництво торгово-офісного приміщення по вул. Франка (з прибудовою 

до житлового будинку № 5) у м. Бориспіль громадянці Кононенко Олені 

Вікторівні 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

37. Про розірвання договору оренди землі від 02.08.2017, укладеного між 

міською радою та громадянками Максимчук Анною Миколаївною та 

Гомолою Катериною Володимирівною, на земельну ділянку площею 

0,0912 га (кадастровий номер 3210500000:07:009:0152) для городництва по 

вул. Ватутіна, 96-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Про припинення договору оренди землі від 13.09.2006, укладеного між 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Сало Мариною 

Хисаївною, на земельну ділянку площею 0,0063 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0006) для роздрібної торгівлі та комерційних послуг по 

вул. Завокзальна у м. Бориспіль та надання громадянці Зайцевій Ніні 

Миронівні у користування на умовах оренди строком на 5 (п’ять) років 

земельної ділянки площею 0,0063 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0006) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під існуючим магазином) по вул. Завокзальна, 10-а у м. Бориспіль 

 (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

39. Про припинення договору оренди землі від 30.04.2015, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«КРАСНОЛ-БУД», на земельну ділянку площею 0,2155 га (кадастровий 

номер 3210500000:06:064:0063) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Головатого, 71-б у м. 

Бориспіль та надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«КРАСНОЛ-БУД» у користування на умовах оренди строком на 5 (п’ять) 

років земельної ділянки площею 0,2155 га (кадастровий номер 

3210500000:06:064:0063) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Головатого, 71-б у                         

м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

40. Про поновлення договору оренди землі від 23.02.2012, укладеного між  

міською радою та приватним акціонерним товариством «Управління 

виробничих технологій - «Сервіс», на земельну ділянку площею 1,9644 га 

(кадастровий номер 3210500000:04:022:0007) під будівництво авто гаража, 

цеху по виробництву металоконструкцій та складських приміщень                          

по вул. Привокзальна, 46 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

41. Про поновлення договору оренди землі від 26.03.2014, укладеного між  

міською радою та комунальним підприємством «Виробниче управління 

комунального господарства», на земельну ділянку площею 0,0378 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:004:0013) для облаштування 

автомобільної стоянки по вул. Київський Шлях, 10 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 



42. Про розірвання договору оренди землі від 05.05.2009, укладеного між 

міською радою та громадянкою Золоторинець Діаною Валеріївною, на 

земельну ділянку площею 0,0476 га (кадастровий номер 

3210500000:06:004:0027) для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Головатого, 73 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

43. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 

1,4000 га (кадастровий номер 3210500000:03:020:0001) ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (під існуючою підстанцією 

110/35/10 кВ «Бориспіль») по вул. Завокзальна, 67-т у м. Бориспіль (землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

44. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною 

площею 0,0078 га ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії по вул. Незалежності у м. Бориспіль (землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

45. Про поновлення договору оренди землі від 10.02.2009, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«Бориспільсортнасіннєовоч», на земельну ділянку площею 0,1600 га 

(кадастровий номер 3210500000:03:019:0005) для комерційного 

використання (землі промисловості) по вул. Завокзальна, 5 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

 

 

 

 

 

 



46. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:13:003:0339) площею 0,0611 га для 

городництва громадянці Степанюк Марині Миколаївні по вул. Дем’яна 

Кошмана, 56-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

47. Про поновлення договору оренди землі від 19.11.2008, укладеного між 

міською радою та Релігійною громадою Української Православної Церкви 

Святого Пророка Іллі, на земельну ділянку площею 0,0772 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:009:0063) під будівництво культової споруд по                  

вул. Нижній Вал, 1-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

48. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 25.02.2014, 

укладеного між міською радою та громадянином Сап’яном Вадимом 

Олександровичем, на земельну ділянку площею 0,0381 га (кадастровий 

номер 3210500000:11:004:0099) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бєлінського, 3-б у                      

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

49. Про поновлення договору оренди землі від 27.02.2014, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Бориспіль 

Промінвест», на земельну ділянку площею 1,3022 га (кадастровий номер 

3210500000:06:004:0060) для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (під об’єктом незавершеного 

будівництва) по вул. Головатого, 71-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

50. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 30 (тридцять) років  земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:12:004:0750) площею 0,0300 га для 

городництва громадянці Єфремовій Віті Олександрівні по вул. Марини 

Цвєтаєвої, 24-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

 



51. Про внесення змін до Програми підтримки Бориспільської міської 

організації ветеранів України на 2016-2020 роки 

 

 Доповідає: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального 

захисту населення 

 

52. Про встановлення розміру пайової участі на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Борисполя релігійній 

громаді парафії на честь Чуда Архістратига Михайла Бориспільської 

єпархії Української Православної Церкви при здійсненні будівництва 

храму у Соцмістечку, 257-а у місті Борисполі 

 

 Доповідає: Гончаренко І.В. – начальник відділу інвестиційної та 

економічної політики 

 


