
ПРОТОКОЛ № 90 
засідання постійної комісії міської ради 

 

14 лютого 2020 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                                Локайчук Ю.В                                                                                                            

                                                                                                                                Деркач В.М.    

                                                                                                                                Грона М.І                                                                                    

Відсутні члени комісії:                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                Тимченко В.М.               

                                                                                                                                 

                                                                    

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Заєць С.М. – начальник фінансового управління, Даниленко Л.В. 

– начальник управління соціального захисту населення, Толкач В.М. – начальник ГУ 

ЖКГ, Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування, Петруша Т.В. – начальник 

відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Сьомак А.В. – 

начальник відділу НС та ЦЗН, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Борисполя за                   2019 рік 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

2. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста 

Борисполя за 2019 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                  2019 рік 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019                             № 5139-67-

VІІ «Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік» 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Бориспіль на 2020-2024 роки 

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

інвестиційної політики 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2574-36-VII 

«Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 
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міської ради Київської області на 2018-2020 роки» 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

7. Про забезпечення безкоштовним харчуванням учня Бориспільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Хоменка Андрія Сергійовича 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

8. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Борисполя на 2015-2019 роки за 2019 рік  

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

інвестиційної політики 

9. 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 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 січня 2019 року                            № 

4030-51-VII «Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради 

на безоплатну передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Робоча-Банківська в м. 

Борисполі Київської області» на баланс управлінню освіти і науки Бориспільської 

міської ради 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

11. Про передачу субвенції Бориспільській районній раді 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 серпня 2019 року                      № 

4809-60-VII «Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного 

підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської 

ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування» на 2019-2021 роки» 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

13. Інформація про хід виконання міської цільової програми «Громадський бюджет міста 

Борисполя на 2019 – 2023 роки» за 2019 рік 

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

інвестиційної політики 

14. Інформація про хід виконання програми сприяння залучення інвестицій  у м.Бориспіль 

на 2019-2021 роки за 2019 рік 

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

інвестиційної політики 

15. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху 

міста Борисполя на 2016-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

16. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя якісною питною водою 

на 2006-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

17. Про затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств 

міста Борисполя на 2020 – 2021 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

18. Про внесення змін до Програми розвитку та модернізації об’єктів теплопостачання у м. 

Бориспіль на 2016-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 



19. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                         № 241-

4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації та 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

20. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя від приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» основних 

засобів по об’єкту «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями по пров. Старовокзальний, 2 у                      

м. Бориспіль» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

21. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» на списання основних засобів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

22. Про надання дозволу комунальному підприємству «Бориспільське бюро технічної 

інвентаризації» на списання основних засобів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

23. Про надання дозволу Благодійному фонду «Діабетик» на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по 

вул. Київський Шлях, 27 площею 28,8 кв. м громадській організації «ДІА-Бориспіль» 

для розміщення громадської організації, що не використовуються для провадження 

підприємницької діяльності 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

24. Про надання згоди на прийняття безоплатно від Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя квартир по вул. Київський Шлях, 95 у м. Бориспіль  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

25. 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 16.03.2009 № 228 по вул. 1 Травня, 4 загальною площею 30,2 

кв. м з Бориспільським спортивним клубом «Колос» для розміщення службових 

приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

26. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне 

управління» на списання основних засобів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2011 № 329 по вул. Київський Шлях, 35 площею 79,1 кв. м з акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та 

для розміщення банкомату 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

28. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2011 № 330 по вул. Нижній Вал, 2 площею 306,9 кв. м  з акціонерним товариством 

«Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та для 

розміщення банкомату 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



29. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

27.03.2017 № 596 по вул. Головатого, 15 площею 83,4 кв. м  з фізичною особою-

підприємцем Паук Ксенією Сергіївною для надання стоматологічних послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

30. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів, матеріалів 

та необоротних активів на баланс комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

31. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

перереєстрацію транспортних засобів  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

32. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Бориспільської міської ради на списання основних засобів та 

малоцінних необоротних активів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

33. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                по вул. Київський Шлях, 2-а площею 17,0 кв. м 

товариству з обмеженою відповідальністю «Укрсоцрента» для продажу товарів 

непродовольчої групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

34. 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 

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року                       № 21-

2-VII «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста 

Борисполя на 2016-2020 роки» 

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

спорту 

36. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0039 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по пров. Леся Курбаса у м. Бориспіль (землі 

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

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

37. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 25.03.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Бондар Оленою Михайлівною, на 

земельну ділянку площею 0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0067) під 

торговим павільйоном по вул. Київський Шлях, 69-г у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

38. Про припинення договору оренди землі від 31.03.2006, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Залізним Юрієм Миколайовичем, на земельну 

ділянку площею 0,0298 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0080) під існуючим 

магазином по вул. Нова 2 у м. Бориспіль та надання фізичній особі-підприємцю 

Залізному Юрію Миколайовичу у користування на умовах оренди строком на 10 

(десять) років земельної ділянки площею 0,0298 га (кадастровий номер 

3210500000:10:003:0080) під існуючим магазином по вул. Нова 2                              у м. 



Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

39. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2006, укладеного 

між міською радою та публічним акціонерним товариством «АСКОЛЬД», на земельну 

ділянку площею 0,0930 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0052) під будівництво 

торгового комплексу по                         вул. Нова 2, 2-б у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

40. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 05.11.2009, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Престиж Плюс», на 

земельну ділянку площею 0,0329 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0009) під 

існуючим торговим павільйоном по вул. Привокзальна, 1-б у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

41. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:024:0055) площею 0,0220 га для городництва громадянину Кальку 

Леоніду Леонідовичу по                                пров. Квітневий, 33 у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

42. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 12.04.2005, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Сисович Наталією Анатоліївною, 

на земельну ділянку площею 0,0290 га (кадастровий номер 3210500000:11:026:0042) під 

будівництво кафе, магазину, аптеки та кімнат відпочинку по вул. Київський Шлях, 147-

б у                 м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

43. Про припинення договору оренди землі від 03.03.2006, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «БМК ПЛАНЕТА-БУД», на земельну 

ділянку площею 3,0 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0002) під розміщення 

виробничої бази по                                 вул. Привокзальна, 78 у м. Бориспіль та надання 

згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Київський завод підіймально-

транспортного обладнання» у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) 

років земельної ділянки площею 3,0015 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0002) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (під розміщення 

виробничої бази) по вул. Привокзальна, 78 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

44. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,7864 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:005:0026) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості громадянину Венгловському Леоніду Йосифовичу по вул. Київський 

Шлях, 14 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

45. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.04.2005, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Вербицькою Оксаною 

Вікторівною, на земельну ділянку площею 0,007 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0030) під установку малої архітектурної форми по вул. 

Дзержинського, 5 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

46. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:10:011:0091) площею 0,0196 га для городництва громадянину Столярову 

Ігорю Юрійовичу по                                   вул. Ватутіна, 28-а у м. Бориспіль (землі 



сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

47. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:13:030:0038) площею 0,0490 га для городництва громадянці Олексієнко 

Наталії Володимирівні по вул. Павла Грабовського, 1-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

48. Про розгляд листа Бориспільської міської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» щодо включення до змін у бюджеті міста фінансування програми 

підтримки Бориспільської міської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України» 

 Доповідає:  

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 квітня 2018 року                          № 

3167-41-VІІ «Про затвердження програми надання шефської допомоги військовій 

частині А2215 Збройних сил України та Окремому контрольно-пропускному пункту 

«Київ» Держвної прикордонної служби України на 2018-2020 роки» 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

50. Інформація про хід виконання Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки за 

2019 рік 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

51. Інформація про хід виконання Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з 

інститутам громадянського суспільства, дорадчими органами при виконавчому комітеті 

міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на 

2016-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

52. Інформація про хід виконання Програми інформування громадськості щодо діяльності 

органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

53. Про взяття на баланс головного управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

54. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на вихід зі 

складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-

Бориспіль» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

55. Про передбачення коштів в бюджеті міста Борисполя на обладнання та роботи з питань 

пожежної безпеки закладів освіти у 2020 році 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Про звернення Литвиненко Н.Г. щодо дозволу відвідувати комісію з питань планування 

бюджету, економічної реформи з метою брати участь у тендерах по будівництву в місті 

 

 

Доповідає: Литвиненко Н.Г.  

56. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1083 га 

(кадастровий номер 3210500000:06:021:0001),  що знаходиться в оренді Коренбліта 



Йоханана для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по 

вул. Панаса Мирного, 15 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Борисполя за                   2019 рік 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

2. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста 

Борисполя за 2019 рік 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду соціально-

економічного та культурного розвитку міста Борисполя за                  2019 рік 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019                   № 5139-67-VІІ 

«Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління  

 Заслухали: Депутатів міської ради Вереса О.О. та Годунка Я.М. щодо: 

виготовлення ПКД на будівництво нового садочку по вул. 

Привокзальній; заміни лінолеуму у групі «Метелик» ДНЗ №1. 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Бориспіль на 2020-2024 роки 

 Доповідав: Гончаренко І.В. – начальник відділу економічної та 

інвестиційної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2574-36-VII 

«Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 

міської ради Київської області на 2018-2020 роки» 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про забезпечення безкоштовним харчуванням учня Бориспільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Хоменка Андрія Сергійовича 

 Доповідав: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Борисполя на 2015-2019 роки за 2019 рік  

 Доповідав: Гончаренко І.В. – начальник відділу економічної та 



інвестиційної політики 

 Вирішили: Прийняти до уваги інформацію про хід виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Борисполя на 2015-2019 роки за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

9. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Даниленко Л.В. –начальник управління соціального захисту 

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 січня 2019 року                            № 

4030-51-VII «Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради 

на безоплатну передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Робоча-Банківська в м. 

Борисполі Київської області» на баланс управлінню освіти і науки Бориспільської 

міської ради 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про передачу субвенції Бориспільській районній раді 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 серпня 2019 року                      № 

4809-60-VII «Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного 

підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської 

ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування» на 2019-2021 роки» 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

13. Інформація про хід виконання міської цільової програми «Громадський бюджет міста 

Борисполя на 2019 – 2023 роки» за 2019 рік 

 Доповідав: Гончаренко І.В. – начальник відділу економічної та 

інвестиційної політики 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію міської цільової програми 

«Громадський бюджет міста Борисполя на 2019 – 2023 роки» 

за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

14. Інформація про хід виконання програми сприяння залучення інвестицій  у м.Бориспіль 

на 2019-2021 роки за 2019 рік 

 Доповідав: Гончаренко І.В. – начальник відділу економічної та 

інвестиційної політики 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання програми 

сприяння залучення інвестицій  у м. Бориспіль на 2019-2021 

роки за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

15. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху 

міста Борисполя на 2016-2020 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



16. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя якісною питною водою 

на 2006-2020 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. Про затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств 

міста Борисполя на 2020 – 2021 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. Про внесення змін до Програми розвитку та модернізації об’єктів теплопостачання у м. 

Бориспіль на 2016-2020 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                         № 241-

4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації та 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

20. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя від приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» основних 

засобів по об’єкту «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями по пров. Старовокзальний, 2 у                      

м. Бориспіль» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» на списання основних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. Про надання дозволу комунальному підприємству «Бориспільське бюро технічної 

інвентаризації» на списання основних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про надання дозволу Благодійному фонду «Діабетик» на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по 

вул. Київський Шлях, 27 площею 28,8 кв. м громадській організації «ДІА-Бориспіль» 

для розміщення громадської організації, що не використовуються для провадження 

підприємницької діяльності 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

24. Про надання згоди на прийняття безоплатно від Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя квартир по вул. Київський Шлях, 95 у м. Бориспіль  



 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. 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 16.03.2009 № 228 по вул. 1 Травня, 4 загальною площею 30,2 

кв. м з Бориспільським спортивним клубом «Колос» для розміщення службових 

приміщень 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

26. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне 

управління» на списання основних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2011 № 329 по вул. Київський Шлях, 35 площею 79,1 кв. м з акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та 

для розміщення банкомату 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2011 № 330 по вул. Нижній Вал, 2 площею 306,9 кв. м  з акціонерним товариством 

«Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та для 

розміщення банкомату 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

27.03.2017 № 596 по вул. Головатого, 15 площею 83,4 кв. м  з фізичною особою-

підприємцем Паук Ксенією Сергіївною для надання стоматологічних послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів, матеріалів 

та необоротних активів на баланс комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 



перереєстрацію транспортних засобів  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Бориспільської міської ради на списання основних засобів та 

малоцінних необоротних активів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

33. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                по вул. Київський Шлях, 2-а площею 17,0 кв. м 

товариству з обмеженою відповідальністю «Укрсоцрента» для продажу товарів 

непродовольчої групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

34. Про внесення змін до комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту міста 

Борисполя на 2017-2021 роки 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник управління культури, молоді та 

спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року                       № 21-

2-VII «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста 

Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник управління культури, молоді та 

спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

36. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0039 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по пров. Леся Курбаса у м. Бориспіль (землі 

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

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

37. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 25.03.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Бондар Оленою Михайлівною, на 

земельну ділянку площею 0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0067) під 

торговим павільйоном по вул. Київський Шлях, 69-г у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

38. Про припинення договору оренди землі від 31.03.2006, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Залізним Юрієм Миколайовичем, на земельну 

ділянку площею 0,0298 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0080) під існуючим 

магазином по вул. Нова 2 у м. Бориспіль та надання фізичній особі-підприємцю 



Залізному Юрію Миколайовичу у користування на умовах оренди строком на 10 

(десять) років земельної ділянки площею 0,0298 га (кадастровий номер 

3210500000:10:003:0080) під існуючим магазином по вул. Нова 2                              у м. 

Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2006, укладеного 

між міською радою та публічним акціонерним товариством «АСКОЛЬД», на земельну 

ділянку площею 0,0930 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0052) під будівництво 

торгового комплексу по                         вул. Нова 2, 2-б у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

40. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 05.11.2009, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Престиж Плюс», на 

земельну ділянку площею 0,0329 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0009) під 

існуючим торговим павільйоном по вул. Привокзальна, 1-б у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

41. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:024:0055) площею 0,0220 га для городництва громадянину Кальку 

Леоніду Леонідовичу по                                пров. Квітневий, 33 у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 12.04.2005, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Сисович Наталією Анатоліївною, 

на земельну ділянку площею 0,0290 га (кадастровий номер 3210500000:11:026:0042) під 

будівництво кафе, магазину, аптеки та кімнат відпочинку по вул. Київський Шлях, 147-

б у                 м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

43. Про припинення договору оренди землі від 03.03.2006, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «БМК ПЛАНЕТА-БУД», на земельну 

ділянку площею 3,0 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0002) під розміщення 

виробничої бази по                                 вул. Привокзальна, 78 у м. Бориспіль та надання 

згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Київський завод підіймально-

транспортного обладнання» у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) 

років земельної ділянки площею 3,0015 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0002) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (під розміщення 

виробничої бази) по вул. Привокзальна, 78 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

44. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,7864 га (кадастровий 



номер 3210500000:07:005:0026) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості громадянину Венгловському Леоніду Йосифовичу по вул. Київський 

Шлях, 14 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

45. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.04.2005, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Вербицькою Оксаною 

Вікторівною, на земельну ділянку площею 0,007 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0030) під установку малої архітектурної форми по вул. 

Дзержинського, 5 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

46. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:10:011:0091) площею 0,0196 га для городництва громадянину Столярову 

Ігорю Юрійовичу по                                   вул. Ватутіна, 28-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:13:030:0038) площею 0,0490 га для городництва громадянці Олексієнко 

Наталії Володимирівні по вул. Павла Грабовського, 1-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

48. Про розгляд листа Бориспільської міської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» щодо включення до змін у бюджеті міста фінансування програми 

підтримки Бориспільської міської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: Дане питання відправити на довивчення, оскільки в березні 

2020 року планується проведення спільного засідання щодо 

фінансування програми підтримки Бориспільської міської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

за участі громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України», Бориспільської міської організації ветеранів 

України, Управління соціального захисту 

населення  Бориспільської міської ради та інших – «ЗА» - 

одноголосно 

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 квітня 2018 року                          № 

3167-41-VІІ «Про затвердження програми надання шефської допомоги військовій 

частині А2215 Збройних сил України та Окремому контрольно-пропускному пункту 

«Київ» Державної прикордонної служби України на 2018-2020 роки» 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

https://borispol-rada.gov.ua/item/23804-pro-borispilsku-misku-organizatsiyu-veteraniv-ukrajini.html
https://borispol-rada.gov.ua/item/23804-pro-borispilsku-misku-organizatsiyu-veteraniv-ukrajini.html


 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

50. Інформація про хід виконання Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки за 

2019 рік 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання Програми 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 

роки за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

51. Інформація про хід виконання Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з 

інститутам громадянського суспільства, дорадчими органами при виконавчому комітеті 

міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на 

2016-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання Програми 

співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутам 

громадянського суспільства, дорадчими органами при 

виконавчому комітеті міської ради та сприяння розвитку 

демократизації суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 

роки за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

52. Інформація про хід виконання Програми інформування громадськості щодо діяльності 

органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання Програми 

інформування громадськості щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки 

за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

53. Про взяття на баланс головного управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

54. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на вихід зі 

складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-

Бориспіль» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

55. Про передбачення коштів в бюджеті міста Борисполя на обладнання та роботи з питань 

пожежної безпеки закладів освіти у 2020 році 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: Передбачити кошти в бюджеті міста Борисполя, внести на 

розгляд сесії та рекомендувати підтримати запропоновані 

питання – «ЗА» - одноголосно 

Підтримано:  

- Капітальний ремонт харчоблоку в ЗОШ №3 – 2 122 769 

грн 



- Виготовлення ПКД на будівництво мереж 

електропостачання НВК ім..К.Могилка – 137 282 грн 

- Будівництво мереж електропостачання БАЛ по вул. 

Робітнича, 30- 714 193 грн (завершення) 

- Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та монтаж 

системи блискавко захисту у закладах освіти – 9 052 

820 грн. згідно з додатком 1, в тому числі: 

 ДНЗ- 3 949 018 грн 

 ЗОШ – 4 574 219 грн 

 Позашкілля – 529 583 грн 

- Придбання протипожежного обладнання для закладів 

освіти – 1035525 грн. згідно з додатком 2, в тому числі: 

 ДНЗ- 401 900 грн 

 ЗОШ – 510 625 грн 

 Позашкілля – 84 600 грн 

 ІРЦ – 13 050 грн 

 ДЮСШ- 25 350 грн 

- Виготовлення ПКД на капітальний ремонт спортзалу, 

коридорів та електромережі в ЗОШ №7 – 150 000 грн 

56. Про звернення Литвиненко Н.Г. щодо дозволу відвідувати комісію з питань планування 

бюджету, економічної реформи з метою брати участь у тендерах по будівництву в місті 

 Доповідав: Литвиненко Н.Г. – жителька міста 

 Вирішили: Постійна комісія з питань планування бюджету, економічної 

реформи не є майданчиком електронних торгів, тому не 

розглядає на своїх засіданнях закупівлі та тендери загалом. 

57. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1083 га 

(кадастровий номер 3210500000:06:021:0001),  що знаходиться в оренді Коренбліта 

Йоханана для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по 

вул. Панаса Мирного, 15 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

 

 

Відділу забезпечення роботи міської ради передати протокол комісії до відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для його розміщення на сайті 

міської ради. 

Протокол складено в двох примірниках, з яких один зберігаються в каб. 412 

Бориспільської міської ради, другий у секретаря комісії. 

  

Голова комісії                                                                    Панкявічене І.А. 

Секретар комісії                 Шабан К.С. 

 

 

 

 

 

 

 


