
ПРОТОКОЛ № 94 

засідання постійної комісії міської ради 
 

26 травня 2020 року                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання: 9.30 

                                                                                            каб. Сесійна зала 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                                Деркач В.М.    

                                                                                                                                Грона М.І   

                                                                                                                                Тимченко В.М     

                                                                                                                                Локайчук Ю.В 

 

Відсутні члени комісії:                                                                                                                                                                      

 

                                                                                  

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. –начальник відділу землекористування, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

 

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 до цільової програми профілактики злочинності та сприяння 

діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста Бориспіль на 

2018-2020 роки 

 Доповідає: Сьомак А.В.- начальник відділу  з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

3. Про надання дозволу управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської 

ради на безоплатну передачу транспортного засобу на баланс комунального 

підприємства «Виробниче управління комунального господарства» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

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

строком на 20 (двадцять) років земельної ділянки площею 0,1269 га (кадастровий номер 

3210500000:07:005:0028) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для розміщення офісних приміщень) публічному акціонерному 

товариству «Укратоммаш», товариству з обмеженою відповідальністю «ДДЄ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», громадянину Венгловському Леоніду Йосифовичу по вул. 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ 

Київської області  
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, 

ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 
вул. Київський Шлях, 72 м. Бориспіль Київської обл. 08300 

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35 
 

https://borispol-rada.gov.ua/miska-vlada/vikonavchi-organi/strukturni-pidrozdili/viddil-z-pitan-nadzvichajnikh-situatsij-ta-tsivilnogo-zakhistu-naselennya.html
https://borispol-rada.gov.ua/miska-vlada/vikonavchi-organi/strukturni-pidrozdili/viddil-z-pitan-nadzvichajnikh-situatsij-ta-tsivilnogo-zakhistu-naselennya.html
http://www.borispol/
mailto:borispol@i.com.ua


Київський Шлях, 14  у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

5. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,5463 га 

(кадастровий номер 3210500000:03:007:0008),  що знаходиться в оренді товариства з 

обмеженою відповідальністю «СТЕРОВАКС-УКРАЇНА» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для розміщення складу паливно-

мастильних матеріалів та непродовольчих матеріалів) по вул. Запорізька, 34-а у                     

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

6. 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 

7. 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 площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:033:0077) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

громадянину Матросову Олександру Володимировичу по вул. Сєрова, 81-а у м. 

Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

8. Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. 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 

2. Про внесення змін до цільової програми профілактики злочинності та сприяння 

діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста Бориспіль на 

2018-2020 роки 

 Доповідав: Сьомак А.В.- начальник відділу  з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про надання дозволу управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської 

ради на безоплатну передачу транспортного засобу 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 

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

строком на 20 (двадцять) років земельної ділянки площею 0,1269 га (кадастровий номер 

3210500000:07:005:0028) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для розміщення офісних приміщень) публічному акціонерному 

товариству «Укратоммаш», товариству з обмеженою відповідальністю «ДДЄ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», громадянину Венгловському Леоніду Йосифовичу по вул. 

Київський Шлях, 14  у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 
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 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 6, «УТРИМАЛИСЬ»-

1 

5. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,5463 га 

(кадастровий номер 3210500000:03:007:0008),  що знаходиться в оренді товариства з 

обмеженою відповідальністю «СТЕРОВАКС-УКРАЇНА» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для розміщення складу паливно-

мастильних матеріалів та непродовольчих матеріалів) по вул. Запорізька, 34-а у                     

м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. 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 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. 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 площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:033:0077) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

громадянину Матросову Олександру Володимировичу по вул. Сєрова, 81-а у м. 

Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

8. 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. 

 

 


