
 

 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, 

ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                                17 січня 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 внесення змін у додаток до рішення міської ради від 26.06.2018 № 

3281-43-VIІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків 

та зборів на 2019 рік» в частині справляння туристичного збору 

 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 

3. Про передачу Бориспільській районній раді медичної субвенції 

 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 

4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.02.2016 

№ 535 по вул. Європейська, 4 площею 41,2 кв. м з громадською 

організацією «Асоціація учасників АТО Бориспільщини» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

м. Борисполя по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 31,3 кв. м з 

приватним підприємством «ГУД ЛАЙН» для надання освітніх послуг 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 21.11.2016 № 580 по 

вул. 1 Травня, 4 загальною площею 201,5 кв. м з комунальним закладом 

Київської обласної ради «Київська обласна дитячо-юнацька спортивна 

школа» для проведення навчально-тренувальних занять з боксу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

7. 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. Лермонтова, 22 

площею 79,2 кв. м з фізичною особою-підприємцем Крохмалюком 

Олексієм Андрійовичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі 

спортивних бальних танців) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

8. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.06.2010 

№ 291 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 площею 52,0 кв. м з 

Бориспільською районною державною адміністрацією Київської області 

для розміщення архівного сектору Бориспільської райдержадміністрації та 

внесення змін 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

9. 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 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 

 



10. 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 04.12.2009 № 262 по 

вул. Київський Шлях, 27 площею 89,1 кв. м з управлінням капітального 

будівництва міської ради для розміщення службових приміщень 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 листопада 2018 року 

№ 3793-47-VІI «Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

укладення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. 

Київський Шлях, 73 площею 650,2 кв. м з управлінням містобудування та 

архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін до 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.12.2006 

№ 306 по вул. Київський Шлях, 73 загальною площею 74,8 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Шмерхльовою Тетяною Олександрівною 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

13. Про надання дозволу приватному науково-виробничому медичному 

підприємству «Терра-Медіка» на передачу в суборенду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по 

вул. Головатого, 15 площею 24,7 кв. м фізичній особі-підприємцю 

Коломиць Наталії Федорівні для надання побутових послуг населенню 

(розміщення перукарні) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

14. Про надання дозволу реабілітаційній установі змішаного типу для інвалідів 

та дітей-інвалідів «Наш Дім» імені Валентини Бондаренко на передачу 

транспортного засобу комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна контора-1» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 



15. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів, матеріалів та необоротних активів на баланс підприємств 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

16. Про надання дозволу Бориспільському міському центру спорту та 

фізичного здоров’я населення Бориспільської міської ради на списання з 

балансу основних засобів  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

17. Про затвердження проектів (схем) організації дорожнього руху на вулицях 

міста Бориспіль 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та надання у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років 

земельної ділянки громадянці Гаврилюк Ніні Дмитрівні площею 0,0267 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:006:0048) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (під існуючим магазином та відкритою 

площадкою) по вул. 1 Травня, 2/2 у м. Бориспіль (землі житлової та 

громадської забудови) 

 

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

землекористування 

 

19. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

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

0,0500 га (кадастровий номер 3210500000:13:039:0029) для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства фізичній особі-підприємцю Листовничому Павлу Петровичу 

по вул. Глибоцька, 113-а у м. Бориспіль (землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) 

 

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

землекористування 

 

 

 

 

 

 

 



20. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.11.2008, 

укладеного між міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «НОІД», на земельну ділянку площею 0,0890 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:023:0007) для комерційного 

використання під будівництво магазину по вул. Київський Шлях, 124                      

у м. Бориспіль 

 

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

землекористування 

 

21. Про внесення змін до рішення міської ради 04 вересня 2018 року                          

№ 3537-45-VIІ «Про поновлення договору оренди землі від 03.09.2008, 

укладеного між міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «РТЦ БОРИСПІЛЬ», на земельну ділянку площею                   

2,2800 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0055) для комерційного 

використання (під торгівельно-розважальний комплекс) по вул. Євгена 

Горбатюка, 2 у м. Бориспіль» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

22. Про внесення змін до договору оренди землі від 16.05.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Масло Ганною 

Василівною, на земельну ділянку площею 0,0050 га (кадастровий номер 

3210500000:10:021:0018) під розміщення торгового павільйону по                      

вул. Героїв Небесної Сотні, 19-г у м. Бориспіль  

 

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

землекористування 

 

23. Про припинення договору оренди землі від 01.10.2003, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОП», на 

земельну ділянку площею 0,1083 га (кадастровий номер 

3210500000:06:021:0001) під існуючим майном для виробничих потреб по 

вул. Панаса Мирного, 15 у м. Бориспіль 
 

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

землекористування 
 

24. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:11:003:0099) площею 0,0500 га для 

городництва громадянці Кравчук Ніні Вікторівні по вул. Яцютівка, 32-в у 

м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 

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

землекористування 

 

 

 



25. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:10:001:0213) площею 0,0185 га для 

городництва громадянці Яценко Олені Володимирівні по                                    

пров. Лютневий, 6-в у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 

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

землекористування 

 

26. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:06:018:0053) площею 0,0400 га для 

городництва громадянину Кушнірову Олександру Олександровичу по                 

вул. Старовокзальна, 27-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 

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

землекористування 

 

27. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:02:006:0099) площею 0,1000 га для 

городництва громадянину Чайчевському Юрію Васильовичу по                         

вул. Ювілейна, 14-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 

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

землекористування 

 

28. Про внесення змін до комплексної програми розвитку фізичної культури і 

спорту міста Борисполя на 2017-2021 роки 

 

 Доповідає: Погребна Н.В. – начальник управління культури, 

молоді та спорту 

 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року                       

№ 4020-50-VII «Про затвердження організаційної структури і штатної 

чисельності міської ради, управлінь, відділів, служб виконавчого комітету 

з 01 січня 2019 року» 

 

 Доповідає: Лічман А.В. – заступник начальника управління 

юридично-кадрового забезпечення 

 

 


