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ВСТУП

В рамках проекту «Відкритість рішень як засіб скорочення корупційних ризиків у 
громаді Приірпіння» було проведено моніторингове дослідження стосовно оцінки 
рішень Ірпінської міської ради (далі — ІМР). Аналізувались рішення, які було ухва-
лено протягом 2015 — середини 2018 рр., щодо прозорості, відкритості, наявності 
потенційних корупційних ризиків, було проаналізовано в цілому 4707 рішень ІМР 
за відповідний період та поточну роботу Ірпінської міської ради протягом 8 місяців 
роботи проекту.

Зокрема, було проаналізовано процеси навколо:

• підготовки та прийняття рішень ІМР;

• анонсування рішень, які мають бути розглянуті на сесіях ІМР;

• процес оприлюднення рішень ІМР за результатами розгляду;

• оприлюднення додатків рішень, які становлять невід’ємну частину відпо-
відних рішень;

• порядку денного сесій та його дотримання; 

• аналізу процесів ймовірного обговорення та прийняття оновленого гене-
рального плану м.Ірпінь та ін. 

• Експертами проекту в рамках моніторингу було підготовлено запити сто-
совно публічної інформації відносно питань Генерального плану м. Ірпінь, 
бюджету міста, окремих розпоряджень міського голови та рішень ІМР.

У результати проекту, проведення моніторингу було виявлено такі ключові викли-
ки діяльності ІМР як:

v	Вкрай нерегулярне оприлюднення проектів рішень ІМР, що фактично 
унеможливлює проведення ефективних консультацій навколо рішень, 
що стосуються місцевого планування та розвитку міста, інфраструктур-
них проектів, питань комунальної власності. За умов браку можливостей 
інформування та консультування навколо рішень ІМР, що мають ухвалю-
ватися, громада міста має обмежений вплив на процеси формування та 
реалізації місцевої політики, контролю за діяльністю місцевої влади.

«Проекти рішень міської ради» — розділ, який оновлюється на сайті ІМР вкрай не-
регулярно, загалом містить 28 проектів рішень, які включають в себе як проекти 
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документів ІМР, так і виконкому ІМР. У 2015 році було оприлюднено 9 проектів 
рішень, 2016 році було оприлюднено 14 проектів рішень, у 2017 році було оп-
рилюднено 2 проекти рішення, 2018 році було оприлюднено 2 проекти рішення,  
у 2019 році — 1 проект рішення.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема, нормативно-
правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийня-
ті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію 
про нормативно-правові засади діяльності. Проекти нормативно правових ак-
тів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпо-
рядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх 
розгляду з метою прийняття. Як вбачається із Закону, органи місцевого само-
врядування не пізніш як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийнят-
тя мають оприлюднювати проекти своїх рішень, які підлягають обговоренню.

v	Прозорість та підзвітність. Значним викликом є вкрай низький відсоток 
оприлюднення на офіційному сайті ІМР рішень, які було ухвалено під час 
сесійних засідань, що порушує законодавство, створює обмежені можли-
вості для моніторингу та оцінки громадянами процесів управління містом, 
процесу консультацій, контролю за розподілом земельних, комунальних 
ресурсів

v	Неоприлюднення рішень ІМР, які було розглянуто під час сесій відповідно 
до порядку денного:
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У 2017 р. відбулися 23 сесії ІМР сьомого скликання. На офіційному сайті ІМР оп-
рилюднено 21 документ із результатами поіменного голосування. Відсутні резуль-
тати поіменного голосування 31 та 30 позачергових сесій ІМР сьомого скликання.

Оприлюднено 16 протоколів сесій ІМР сьомого скликання. Відсутні протоколи 23, 
24, 25, 26, 30 позачергової сесії, 33, 37, 41 сесій. Замість файлу з протоколом 33 
сесії на сайті за посиланням розміщений прокол 32 сесії.

Оприлюднено 19 проектів порядку денного сесій ІМР. Відсутні 4 проекти порядку 
денного сесій ІМР: 23, 24, 25, 26 сесій.

Під час 23 сесій було розглянуто 1923 питання. З цієї кількості у проектах порядку 
денного відсутнє 34 питання, щодо яких були прийняті рішення. Не були прийняті 
рішення щодо 110 питань, які були зазначені у проектах порядку денного. На сайті 
ІМР відсутні 470 рішень (або файли з рішеннями), які були прийняті під час сесій 
(25,92 % від загальної кількості прийнятих рішень). З 116 питань 44 сесії, які були 
розглянуті, рішення були прийняті щодо 111 питань.
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У 2018 р. відбулися 18 сесій ІМР сьомого скликання. На офіційному сайті ІМР опри-
люднено 18 документів із результатами поіменного голосування.

Оприлюднено 12 протоколів сесій ІМР сьомого скликання. Відсутні протоколи 47, 
58, 59, 60, 61, 62 сесій.

Оприлюднено 17 проектів порядку денного сесій ІМР. Відсутній проект порядку 
денного 55 сесії ІМР.

Під час 18 сесій було розглянуто 1481 питання. З метою моніторингу рішень ІМР 
були проаналізовані рішення 10 сесій (з 45 по 54 сесії сьомого скликання включно), 
під час яких було розглянуто 895 питань.

З цієї кількості у проектах порядку денного відсутні 23 питання, щодо яких були 
прийняті рішення. Не були прийняті рішення щодо 18 питань, які були зазначені у 
проектах порядку денного. На сайті ІМР відсутні 9 рішень (або файли з рішеннями), 
які були прийняті під час сесій (1% від загальної кількості прийнятих рішень).

Довідково:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) Стаття 59. Акти органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого са-
моврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх 
офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановле-
но пізніший строк введення цих актів у дію.

v	Нерозміщення додатків до рішень ІМР на офіційному сайті. Відповідні 
додатки є невід’ємною частиною рішень, зокрема стосовно земельних 
процесів, які складають більшість рішень, процесів управління комуналь-
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ним майном. Відсутність додатків не надає можливості представникам 
громади міста оцінити параметри рішень, що запропоновані, їхній вплив 
на розвиток міста. При цьому консультацій з громадою навколо відповід-
них процесів не відбувається.

Приміром, у матеріалах 46 сесії за 2018 рік З 20 питань 46 сесії, які були розглянуті, 
рішення були прийняті щодо всіх питань. Однак у всіх файлах з рішеннями відсутні 
додатки до рішень. Окрім того, у більшості рішень відсутні необхідні дані (напри-
клад, не зазначені строки звернення, відсутні дані висновків постійних депутат-
ських комісій, відсутні офіційні висновки відповідних управлінь). 

Під час 48 сесії 2018 року були розглянуті 94 питання. Рішення були прийняті щодо 
87 питань. Не були прийняті рішення щодо 7 питань проекту порядку денного. 
Усі питання стосуються земельних ділянок, у чотирьох питаннях з семи йдеться 
про зміну цільового призначення земельної ділянки. У файлах з рішеннями відсутні 
додатки, серед яких мали б бути статути, структура виконавчих органів влади, до 
якої рішеннями вносяться зміни, угоди про внесення змін до договорів про залу-
чення коштів замовників, програми, плани діяльності тощо.

Під час 54 сесії у 2018 році було розглянуто 78 питань. Рішення були прийняті 
щодо 75 питань. 

Чотири питання, щодо яких були прийняті рішення, відсутні у проекті порядку ден-
ного. Усі питання стосуються відведення земельних ділянок. У всіх файлах з рішен-
нями відсутні додатки до рішень.

v	Виклики стосовно розподілу комунальних ресурсів, діяльності комуналь-
них підприємств в управління комунальним майном, зарахування пайової 
участі, питань стосовно об’єктів комунальної власності. 

v	Моніторинг виявив негативні випадки навколо рішень відносно призначен-
ня земельних ділянок, такі рішення ухвалювалися незважаючи на протести 
окремих членів громади2. Фіксуються різні шляхи змін статутів комуналь-
них підприємств. Створюються комунальні підприємства, статути яких по-
стійно змінюються. Майно передається з балансу одного такого підприєм-
ства на інше, також передаються на баланс роботи, які зараховуються як 
пайова участь забудовників, або придбане виконавчим комітетом міськра-
ди, потім таке майно списується. Комунальними підприємствами керують 
діючі депутати або працівники міськради3. 

Контраверсійно можна оцінити рішення стосовно врахування пайової уча-
сті. Рішенням ІМР зараховують пайову участь забудовникам роботами, які 

2 Див: https://drive.google.com/open?id=1vb-Q9ytHVCCTFHV_mPcEqDdG4AlMwGkx

3 Див: https://drive.google.com/open?id=1fSbYy7Atl--DnfBMahBoVDUnqve1mQ6e
https://drive.google.com/open?id=1gzXj_n5xSTbnXqyRUCB2RfNdp9KaH2-q
https://drive.google.com/open?id=16Y3LC7lgLKsoe8Oh-GPozHYt6S-hQ239
https://drive.google.com/open?id=1qjY1MwqGC5gqFZXaFmPyOthSorspSkOu
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не були виконані, як наприклад «Парк Здоров’я», або підведення каналізації 
до будинків, які забудовник побудував та провів до них каналізацію4. Фіксу-
ються випадки зарахування пайової участі по роботах які було закуплено 
через систему Прозорро. Та переможцем з виконання цих робіт були інші 
підрядники5. 

v	Зафіксовано факти здавання приміщень у комунальній власності за пільго-
вою ціною. Повністю дослідити, хто саме отримує таку пільгу неможливо 
через відсутність додатків6. Приймаються рішення про списання паспорт-
ного столу, інших будівель комунальної власності, які заважають забу-
довникам та ділянки під якими можна використовувати для будівництва 
багатоповерхівок. По цьому не надається альтернатива, де розміщувати 
необхідні сервіси.

v	Фактично не було оприлюднено рішення щодо затвердження зміненого 
фінансового Плану на 2015 рік комунального підприємства «Ірпіньводо-
канал» Ірпінської міської ради та затвердження Статуту комунального під-
приємства «Ірпіньжитлоінвестбуд» в новій редакції, затвердження фінан-
сових планів на 2016 рік комунальних підприємств Ірпінської міської ради.

4 Див: https://drive.google.com/open?id=1qC0ixVwFGdyRwRHZLIT8VuP97IqsjfCW

5 Див: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xHVk796BZvE-BpvHXao8u2Z-sXVqCqqaedfA2ZzCg3Y/
edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AL_wz4kuIdglPncZizDuscms8c07xVHYSTng0bYdCqk/
edit?usp=drivesdk

6 Див: https://drive.google.com/open?id=1jxbMooyTASwUwM54dzT0XrXbu1D0Aw7V



Відкритість рішень як засіб скорочення корупційних ризиків у громаді Приірпіння9

ПідСУмкоВа інформація 
за резУльТаТами 
моніТорингУ рішень імр 
за 2015 рік

У 2015 році відбулися 6 сесій сьомого скликання. 

Зокрема, за інформацією місцевих медіа, 4 листопада 2015 року відбулася 1 сесія 
Ірпінської міської ради 7 скликання. На офіційному сайті Ірпінської міської ради 
відсутнє розпорядження міського голови про скликання цієї сесії, відсутній поря-
док денний, протокол цієї сесії, результати голосування та оприлюдено 0 рішень за 
підсумками голосування.

6 листопада 2015 року відбулася 2 сесія ІМР 7 скликання, на якій було затвердже-
но депутатські комісії. На офіційному сайті Ірпінської міської ради є розпоряджен-
ня міського голови про скликання цієї сесії від 4.12.2015 року, проте відсутній по-
рядок денний, протокол цієї сесії, результати голосування та оприлюдено 0 рішень 
за підсумками голосування.

3 сесія ІМР 7 скликання відбулася 11 листопада 2015 року, проте на офіційному 
сайті Ірпінської міської ради відсутнє розпорядження міського голови про скликан-
ня цієї сесії. Водночас на сайті розміщений проект порядку денного на 63 питан-
ня, але протокол цієї сесії, результати голосування відсутні, а з прийнятих рішень 
оприлюдено лише 2: «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
м. Ірпінь за 9 місяців 2015 року» | №26-3-VII, до якого відсутні додатки № 1, № 2 і 
№3, та «Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік» 
№67-3, яка містить додаток №1.

r	При цьому, відповідно до порядку денного, 39 питань 3 сесії, які не були 
оприлюднені, присвячені внесенню змін до «договорів про участь замовни-
ка будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 
соціальної інфраструктури м. Ірпінь», зокрема, щодо звільнення від сплати 
штрафних санкцій (в тому числі пені) за порушення строків сплати пайо-
вого внеску. Тобто питання, які доповідала начальник відділу економіки 
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Демченко С.А., стосувалися сплати пайової участі забудовників в бюджет 
міста, тобто могли містити лобіювання інтересів забудовників. 

Також прихованим залишився фінансовий план на 2015 рік комунального 
підприємства «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 
Ірпінської міської ради, план діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік та пи-
тання надання дозволу комунальному підприємству «Редакція газети «Ір-
пінський вісник» Ірпінської міської ради, яке на той час володіло власною 
будівлею по вул.Мінеральній, на списання основних засобів.

r	Ще 13 питань сесії стосувалися зарахування пайової участі фізичних 
осіб-забудовників не грошима, а виконаними роботами. Зокрема, три про-
екти рішень — «Про розгляд звернення гр. Оверка І. І. щодо зарахування 
витрат як пайовий внесок в розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь», 
«Про надання дозволу гр. Страховському А. А. виконувати роботи з капі-
тального ремонту дороги по вул. Горького, пров. Горького та вул. Калініна 
в м. Ірпінь Київської області» та «Про розгляд звернення щодо зменшення 
розміру пайового внеску в розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь» — 
безпосередньо стосувалися бізнес-інтересів депутатів від партії «Нові 
обличчя» Ігоря Оверка та Андрія Стаховського. А питання «Про розгляд 
звернення ТОВ «БГМ ЛТД» щодо зменшення розміру пайового внеску в 
розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь», стосувалося компанії, якою 
володів на той час депутат від партії «Нові обличчя» Ігор Вишняков, який 
згодом достроково склав повноваження у вересні 2017 року.

r	З-поміж інших рішень на цій сесії розглядали затвердження договорів про 
участь замовника будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженер-
но-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь стосовно кварта-
лів компактної висотної забудови, зокрема щодо ТОВ «ТД «ПРОГРЕС» по 
об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 13-б (будинок 
№1 за генпланом ІІ черга); Степанівська 16-а, де також згадується Ігнатен-
ко І. В.; будівництва по вул. Радянська (Варшавська), 95-в та вул. К. Маркса, 
2-е, а також низки рішень без вказання фірм, адрес та фізичних осіб забу-
довників, яких вони стосуються.

r	У питаннях зменшення пайової участі та зарахування внесків забудовника 
роботами, а не грошима, було вказано звернення директорів ТОВ «ГЛО-
БАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» і ТОВ «ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ №7 
ЛТД» та гр. Губера В.М., Мірошнікова В.В., Ковальчука Я.О., Корнути Я.С., 
Пікулика О.Б., Бокоча І.Д., Скиби В.П.

r Неоприлюднені рішення від 11.11.2015 також стосуються прийняття на 
баланс та зарахування як пайового внеска робіт зі спорудження та облаш-
тування комунального садочка «Бджілка», місце розташування якого, всу-
переч дійсному на той час генеральному плану, було перенесене з нового 
житлового кварталу на перетині вулиць Северинівська та Натана Рибака, 
на територію сш № 3. Зокрема, це рішення «Про внесення змін до рішення 
Ірпінської міської ради №5447-78-VI від 03 вересня 2015 року «Про при-
йняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь до-
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шкільного навчального закладу на 75 місць за адресою: вул. 9-та лінія, 4-а в 
м. Ірпінь та безоплатну передачу на баланс Управління освіти і науки Ірпін-
ської міської ради» та «Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради 
№5407-77-VI від 03 вересня 2015 року «Про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Ірпінь від замовників будівництва 
об’єктів архітектури гр. Дащенко Н.С., гр. Ліневича Т.В., гр. Ліневича В.В., 
гр. Томіна А.О. та гр. Лєбєдєва Т.В. в особі гр. Дащенко Н.С. «Будівництво 
дошкільного навчального закладу на 75 місць за адресою: вул. 9-та лінія, 
4-а в м. Ірпінь» як пайовий внесок в розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста»».

r	Також не оприлюднені рішення «Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Ірпінь робіт з капітального ремонту приміщень 
під дитячу поліклініку по вул. Садова, 29 в м.Ірпінь» та затвердження Ста-
туту комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції, за-
ступником директора цього КП був на той час депутат від «Нових облич» 
Олександр Маркушин.

4 сесія ІМР 7 скликання відбулася 23 листопада 2015 року, відповідно до порядку 
денного на ній розглядали 17 питань, з яких на сайті ІМР оприлюднено 3. Зокрема, 
рішення «Щодо надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» використати ліки для стаціонарного 
лікування хворих в КЗ «ІЦМЛ», що не відноситься до пільгових категорій громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | №113-4- VII про вико-
ристання незакуплених медикаментів відповідно до міської комплексної програми 
«Онкологія» 2012 — 2016 рік ( згідно додатку №1 ) для стаціонарного лікування, 
проте без оприлюднення додатку №1 зі списком цих ліків. А також рішення «Про 
затвердження «Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища в м.Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016 — 
2020 роки | №116-4-У-ІІ» та «Про затвердження положення про Інспекцію держав-
ного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради» | №120-4-VII з 
додатками до них.

Хоча, відповідно до проекту порядку денного, оприлюдненого на сайті ІМР, на  
4 сесії депутати мали розглянути такі важливі для міста питання, як затвердження 
Регламенту роботи Ірпінської міської ради VІІ скликання, затвердження Положен-
ня про постійні депутатські комісії Ірпінської міської ради VІІ скликання, затвер-
дження опису посвідчення депутата Ірпінської міської ради VIІ скликання, затвер-
дження Положення про помічника-консультанта депутата Ірпінської міської ради 
VIІ скликання, затвердження опису посвідчення помічника-консультанта депутата 
Ірпінської міської ради VIІ скликання, закріплення депутатів за округами, а також 
внесення змін до рішення 64-ї позачергової сесії Ірпінської міської ради VІ скликан-
ня від 30.12.2014р. № 4573-64-VІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2015 рік». 

Також депутати заслухали начальник відділу ЖКГ стосовно питаннь відділу ЖКГ, 
начальницю КП «Контроль благоустрою міста» Алексєєву Є. В стосовно питання КП 
«Контроль благоустрою міста», директора КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» Хармишева 
Є І. стосовно КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», а також начальника управління праці та 
соціального захисту населення Ірпінської міської ради Зброжека П. В. про зміни 
в штатному розписі управління праці та соціального захисту населення Ірпінської 
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міської ради, проте це не відображено ні в оприлюднених рішеннях, ні в протоколі 
засідання, ні в результатах голосування. які також відсутні на сайті ІМР.

5 сесія Ірпінської міської ради відбулася 17 грудня 2015 року, відповідно до про-
екту порядку денного, на ній мали розглянути 166 питань, з яких оприлюднено 
2 — №158-5-VI «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регу-
ляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік» та 
№157-5-VI «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуля-
тор них актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік».

Перший документ передбачає внесення змін до попередніх рішень про місцеві по-
датки та збори й впровадження платних послуг в комунальних установах Ірпеня. 
Зокрема, йдеться про такі документи — «Про внесення змін до рішення Ірпінської 
міської ради №4588-65-VI від 15.01.2015 року «Про встановлення ставок земель-
ного податку в м.Ірпінь», Про затвердження Порядку проведення у формі аукціону 
земельних торгів на території м.Ірпінь, Про затвердження Порядку проведення на 
конкурентних засадах (земельних торгах) набуття права оренди земельних ділянок 
в м.Ірпінь, Про затвердження Порядку списання комунального майна в м.Ірпінь, 
Про затвердження Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті 
Ірпінь, Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою міста Ірпеня та се-
лищ Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, Про погодження вартості проїзду на місь-
ких маршрутах в звичайному та таксомоторному режимах руху для ТОВ «Ірпін-
ське АТП 13250», Про внесення змін до Положення про порядок залучення коштів 
будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 
інфраструктури м.Ірпінь, затвердженого рішенням сесії Ірпінської міської ради від 
06.11.2014р. №4146-60-VI, Про внесення змін до рішення «Про встановлення ста-
вок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Ірпінь», Про 
затвердження переліку платних медичних офтальмологічних послуг в Ірпінський 
міській поліклініці КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня», Про затвердження пе-
реліку платних медичних послуг в амбулаторіях загальної практики сімейної меди-
цини КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня». 

Другий передбачає розробку нових документів з метою поповнення бюджету мі-
ста, зокрема, Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою міста Ірпеня 
та селищ Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, Про внесення змін та доповнень до 
Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь, Затвердження Порядку де-
монтажу рекламних засобів та тимчасових споруд , встановлених без відповідних 
дозвільних документів, Про затвердження Положення про організацію та прове-
дення ярмаркових заходів, виїзної і виносної торгівлі та надання послуг у сфері роз-
ваг на території міста Ірпінь, Про затвердження Порядку розміщення телекомуніка-
ційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових 
будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м.Ір-
пінь, Про затвердження додаткових платних послуг, що надаються КП « Управлін-
ня житлово-комунального господарства «Ірпінь», Внесення змін до рішення «Про 
встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
в м.Ірпінь із внесеними змінами та доповненнями», Внесення змін до рішення «Про 
встановлення ставки транспортного податку в м.Ірпінь», Внесення змін до рішення 
«Про встановлення ставок єдиного податку в м.Ірпінь».
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r Серед неоприлюднених документів, які є в проекті порядку денного, при-
вертають увагу питання № 2 «Про закріплення депутатів за округами», яке 
мали розглянути на сесії №4, а також внесення змін до рішень, прийнятих, 
але не оприлюднених на сесії №3. А саме: Про внесення змін в рішення  
Ірпінської міської ради від 06 листопада 2015 року №3-2-VIІ «Про утворен-
ня постійних комісій Ірпінської міської ради VIІ скликання», Про внесення 
змін в рішення Ірпінської міської ради від 06 листопада 2015 року №4-2-VІІ 
«Про затвердження кількісного складу постійних комісій Ірпінської міської 
ради VIІ скликання», Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради 
від 06 листопада 2015 року №5-2-VII «Про затвердження персонального 
складу постійних комісій міської ради».

r	Неоприлюднено також рішення про затвердження структури та штатної 
чисельності виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого ко-
мітету, «Про Програму підтримки засобів масової інформації м. Ірпінь, се-
лищ Гостомель, Коцюбинське, Ворзель на 2016 рік, КП «Редакція газети 
«Ірпінський вісник»», «Про затвердження Програми забезпечення заходів, 
пов’язаних з відзначення державних свят, ювілейних дат, заохочень під-
приємств, установ, організацій, їх трудових колективів» та питання змін до 
бюджету на 2015 рік шляхом внесення змін до рішення 64-ї позачергової 
сесії Ірпінської міської ради VІ скликання від 30.12.2014р. № 4573-64-VІ 
«Про міський бюджет м. Ірпінь на 2015 рік».

r	Таємним залишилося затвердження зміненого фінансового Плану на  
2015 рік комунального підприємства «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської 
ради та затвердження Статуту комунального підприємства «Ірпіньжитло-
інвестбуд» в новій редакції, затвердження фінансових планів на 2016 рік 
комунальних підприємств Ірпінської міської ради.

r	Про продовження терміну дії договорів оренди об’єктів комунальної влас-
ності територіальної громади міста Ірпінь, що знаходяться на балансі кому-
нального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 
ради й Про продовження терміну дії договорів оренди об’єктів комуналь-
ної власності територіальної громади міста Ірпінь, що знаходяться на ба-
лансі Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, Про продовження 
терміну дії інших договорів оренди об’єктів комунальної власності тери-
торіальної громади міста Ірпінь, що знаходяться на балансі комунального 
підприємства «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 
Ірпінської міської ради та про продовження терміну дії договорів оренди 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь, що 
знаходяться на балансі виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

r	Про внесення змін до договору №21 від 03.04.2015 р. про залучення ко-
штів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженер-
но-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь щодо відстрочення 
настання відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому 
числі пені) за порушення строків сплати пайового внеску

r	Про внесення змін до договору №1 від 30.01.2015 р. про залучення коштів 
замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-тран-
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спортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь щодо відстрочення настан-
ня відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі 
пені) за порушення строків сплати пайового внеску

r	Про внесення змін до договору №86 від 01.12.2015 р. про залучення ко-
штів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженер-
но-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь щодо відстрочення 
настання відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому 
числі пені) за порушення строків сплати пайового внеску

r	Про безоплатне прийняття квартир та нежитлових приміщень до кому-
нальної власності територіальної громади м. Ірпінь

r	Про надання гр. Можарському Б. Л. в тимчасове користування земельної 
ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання ме-
реж електропостачання 

r	Про надання гр. Щербині Н. І. в тимчасове користування земельної ділянки 
на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопо-
стачання 

r	Про надання гр. Ващенку В. М. в тимчасове користування земельної ді-
лянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 
електропостачання

r	Про надання гр. Івасюку І. М. в тимчасове користування земельної ділянки 
на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водо-
постачання та каналізації 

r	Про надання ТОВ «Сарафан» в тимчасове користування земельної ділянки 
на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водо-
постачання та каналізації

r	Про затвердження місцевих комплексних програм з медицини на 2016–
2018 роки

r	Про надання дозволу комунальному закладу «Ірпінської центральної місь-
кої лікарні» Ірпінської міської ради Київської області на списання основних 
засобів

r	Про розгляд звернення гр. Сіліна Р. В. щодо зменшення розміру пайового 
внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
м. Ірпінь

r	Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5436-77-VI від 03 
вересня 2015 року «Про розгляд звернення гр. Бокоча І. Д. щодо зменшен-
ня розміру пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціаль-
ної інфраструктури м. Ірпінь»
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r	Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5429-77-VI від  
03 вересня 2015 року «Про розгляд звернення ТОВ «СЕРВІСЗЕМ ПРОЕКТ» 
щодо зменшення розміру пайового внеску в розвиток інженерно-тран-
спортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь»

r	Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5443-77-VI від  
03 вересня 2015 року «Про розгляд звернення гр. Сілюти О. О. щодо змен-
шення розміру пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та со-
ціальної інфраструктури м. Ірпінь»

r	Про розгляд звернення ТОВ «БГМ ЛТД» щодо зменшення розміру пайово-
го внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструкту-
ри м. Ірпінь

r	Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. 
№4729-67-VI «Про безоплатну передачу будівлі №6-а по вул. Садова в  
м. Ірпінь від КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» відділу культури, національностей 
та релігій»
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ПідСУмкоВа інформація 
за резУльТаТами 
моніТорингУ рішень імр 
за 2016 рік

У 2016 р. відбулися 20 сесій ІМР сьомого скликання. На офіційному сайті ІМР від-
сутні документи із результатами поіменного голосування. Відсутні протоколи сесій 
ІМР за 2016 рік.

Оприлюднено 17 проектів порядку денного сесій ІМР. Відсутні проекти порядку 
денного 13 позачергової сесії ІМР, 19 та 22 сесій.

Під час 17 сесій, щодо яких є інформація на офіційному сайті ІМР, було розглянуто 
1472 питання.

З цієї кількості у проектах порядку денного відсутні 3 питання, щодо яких були 
прийняті рішення.

На сайті ІМР відсутні 1451 рішення (або файли з рішеннями), які були розглянуті під 
час сесій (99% від загальної кількості розглянутих рішень). Оскільки на офіційному 
сайті ІМР відсутні документи із результатами поіменного голосування та протоко-
ли сесій ІМР за 2016 рік, неможливо зробити висновок щодо кількості прийнятих 
під час сесій рішень.

Зі 124 питань 7 сесії, які були розглянуті, оприлюднені рішення щодо дев’яти  
питань.

Питання «Про надання пільг по сплаті земельного податку в м. Ірпінь», щодо якого 
було прийняте рішення, відсутнє у порядку денному сесії.

Зі 135 питань 8 сесії, які були розглянуті, оприлюднені рішення щодо трьох питань.

З 13 питань 9 сесії та 2 питань 10 сесії, які були розглянуті, не оприлюднено жод-
ного рішення.
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 З 16 питань 11 сесії, які були розглянуті, оприлюднені рішення щодо трьох питань. 
Два питання, щодо яких були прийняті рішення («Про затвердження гр. Кудіній Е.Б. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділян-
ки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 88-а» та «Про передачу гр. Павленку Д.О. у 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 56/20») відсутні у по-
рядку денному сесії.

З 2 питань 12 позачергової сесії, які були розглянуті, не оприлюднено жодного 
рішення. Одне з питань, яке мало бути розглянуте під час сесії — «Про внесення 
змін до рішення 6-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 25.12.2015 р.  
№313-6-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2016 рік».

Оскільки на офіційному сайті ІМР відсутні документ із результатами поіменного 
голосування, протокол та порядок денний 13 сесії ІМР, то неможливо зробити ви-
сновок щодо кількості прийнятих під час сесії рішень.

Зі 179 питань 14 сесії, які були розглянуті, оприлюднено рішення щодо одного пи-
тання («Про внесення та затвердження змін до Статуту комунального підприємства 
«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради»).

Зі 113 питань 15 сесії, які були розглянуті, оприлюднено рішення щодо одного пи-
тання («Про надання пільг по сплаті земельного податку в м.Ірпінь»).

Оскільки на офіційному сайті ІМР відсутні документ із результатами поіменного 
голосування та протокол 16 сесії ІМР, то неможливо зробити висновок щодо кіль-
кості прийнятих під час сесії рішень. У порядку денному сесії було 98 питань. Жод-
ного рішення 16 сесії ІМР не було оприлюднено.

З 2 питань 17 позачергової сесії, які були розглянуті, не оприлюднено жодного рі-
шення.

З 99 питань 18 сесії, які були розглянуті, оприлюднено рішення щодо одного питан-
ня («Про затвердження Положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна 
в межах територіальної громади міста Ірпінь»).

Оскільки на офіційному сайті ІМР відсутні документ із результатами поіменного 
голосування, протокол та порядок денний 19 сесії ІМР, то неможливо зробити ви-
сновок щодо кількості прийнятих під час сесій рішень.

З 88 питань 20 сесії, які були розглянуті, не оприлюднено жодного рішення.

Зі 148 питань 21 сесії, які були розглянуті, оприлюднено рішення щодо одного пи-
тання («Про затвердження Положення про Порядок присвоєння поштових адрес 
об’єктам нерухомого майна в м.Ірпінь»).
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Оскільки на офіційному сайті ІМР відсутні документ із результатами поіменного 
голосування, протокол та порядок денний 22 сесії ІМР, то неможливо зробити ви-
сновок щодо кількості прийнятих під час сесій рішень.

Зі 178 питань 23 сесії, які були розглянуті, оприлюднено рішення щодо одного пи-
тання («Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 
«Покращення енергозбереження бюджетних закладів м. Ірпінь»).

Зі 138 питань 24 сесії, які були розглянуті, не оприлюднено жодного рішення.

З 14 питань 25 сесії, які були розглянуті, не оприлюднено жодного рішення.

Зі 126 питань 26 сесії, які були розглянуті, оприлюднено рішення щодо одного пи-
тання («Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік»).
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ПідСУмкоВа інформація 
за резУльТаТами 
моніТорингУ рішень імр 
за 2017 рік

У 2017 р. відбулися 23 сесії ІМР сьомого скликання. На офіційному сайті ІМР оп-
рилюднено 21 документ із результатами поіменного голосування. Відсутні резуль-
тати поіменного голосування 31 та 30 позачергової сесій ІМР сьомого скликання. 

Оприлюднено 16 протоколів сесій ІМР сьомого скликання. Відсутні протоколи 23, 
24, 25, 26, 30 позачергової сесії, 33, 37, 41 сесій. Замість файлу з протоколом 33 
сесії на сайті за посиланням розміщений прокол 32 сесії. 

Оприлюднено 19 проектів порядку денного сесій ІМР. Відсутні 4 проекти порядку 
денного сесій ІМР: 23, 24, 25, 26 сесій. 

Під час 23 сесій було розглянуто 1923 питання. З цієї кількості у проектах порядку 
денного відсутні 34 питання, щодо яких були прийняті рішення. Не були прийняті 
рішення щодо 110 питань, які були зазначені у проектах порядку денного. На сайті 
ІМР відсутні 470 рішень (або файли з рішеннями), які були прийняті під час сесій 
(25,92 % від загальної кількості прийнятих рішень). 

З 116 питань 44 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 111 питань. 

Серед питань, щодо яких були прийняті рішення, у проекті порядку денного відсут-
ні 5 питань (Про затвердження Програми розвитку інформаційних та комунікацій-
них технологій м. Ірпінь та селищ на 2017-2020 р.р. / №3151-44-VІІ; Про внесення 
змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням державних та 
професійних свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, організацій і 
їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у соціально-еконо-
мічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селища Ворзель/ №3150-44-VІІ; 
Про прийняття Ірпінською міською радою на баланс внутрішньогосподарських 
дренажних систем / №3149-44-VІІ; Про надання Ірпінській міській раді дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ді-
лянки в м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 1 | №3148-44-VІІ; Про надання дозволу  
гр. Онищенко І.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
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ної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Центральна, 28/1 | №3147-44-VІІ). 

Два з цих прийнятих рішень стосуються земельних ділянок, одне рішення стосу-
ється прийняття на баланс майна, два — фінансування Програм ІМР.

Не були прийняті рішення щодо 5 питань проекту порядку денного: «Про затвер-
дження проекту землеустрою гр. Завидняк І.О. та передачу земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 3-в», «Про надання дозволу КП «Ір-
піньжитлоінвестбуд» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки в постійне користування для будівництва і обслуговування бага-
токвартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Центральна, 119», «Про надання 
дозволу гр. Усмановій Н.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 24», «Про 
надання дозволу гр. Сидоруку Ю.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 22», 
«Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад м. Ірпінь та 
с. Гостомель Київської області». Чотири з цих питань стосуються земельних діля-
нок, одне питання стосується добровільного об’єднання територіальних громад м. 
Ірпінь та с. Гостомель Київської області. 

Рішення №3044-44-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» було оприлюд-
нено на офіційному сайті ІМР лише після звернення до ІМР експертів проекту.  
Рішення розміщено без додатків №1-10, хоча у тексті рішення зазначено, що вони 
є його невід’ємною частиною. Додатки до рішення №3044-44-VІІ «Про міський 
бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» розміщено у окремому розділі («Бюджет міста») на 
офіційному сайті ІМР. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 191 питання 43 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 184 пи-
тань. Серед питань, щодо яких були прийняті рішення, у проекті порядку денного 
відсутні 6 питань (Про внесення змін до фінансових планів на 2017 рік/ №3040-43-
VІІ; Про надання дозволу гр. Маштабею В. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миколи Носо-
ва, 1-в/ №3039-43-VІІ; Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщен-
ня, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Княгині Ольги, згідно додатку № 1/ 
№2933-43-VІІ; Про затвердження Статуту комунального закладу «Ірпінська цен-
тральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області у нової редакції/ 
№2893-43-VІІ; Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бю-
джету одержувачами бюджетних коштів м. Ірпінь/ №2868-43-VІІ; Про дострокове 
припинення повноважень за власним бажанням секретаря Ірпінської міської ради 
VII скликання Київської області Денисенка Ю.О./ №2857-43-VІІ). 
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Два з цих прийнятих рішень стосуються земельних ділянок, одне рішення стосу-
ється кадрових питань ІМР, два — фінансових питань (внесення змін до фінансових 
планів на 2017 рік та внесення змін до Порядку використання коштів міського бю-
джету одержувачами бюджетних коштів м. Ірпінь), одне питання стосується за-
твердження Статуту комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» 
у новій редакції. 

Не були прийняті рішення щодо 7 питань проекту порядку денного: 5 із них сто-
суються земельних ділянок, одне питання — передачі з комунальної власності те-
риторіальної громади міста Ірпінь фактичних витрат з капітальних видатків, які 
проведені за рахунок коштів міського бюджету, ще одне питання — внесення та 
затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її вико-
навчого комітету.

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 159 питань 42 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 154 питань. 
Не були оприлюднені на офіційному сайті ІМР п’ять з 154 прийнятих рішень, одне 
з яких стосується кадрових питань ІМР (затвердження заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради), три — земельних ділянок. Не були 
прийняті рішення щодо п’яти питань порядку денного (одне з питань стосувалося 
пайового внеску, ще чотири — земельних ділянок).

У рішеннях №2730-42-VІІ та №2731-42-VІІ відсутня інформація про те, кому нада-
ється дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки за зазначе-
ними у рішеннях адресами. 

Рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р.  
№ 980-15-VІІ «Про надання дозволу гр. Щирій І.П., Щирому О.Ю., Щирому Ю.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 26-а та визнання не-
чинним рішення Ірпінської міської ради від 04.06.2014 року №3955-56-VІ» та «Про 
внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 975-15-VІІ 
«Про надання дозволу гр. Качановській А.М. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Надсонова, 12 
та визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 25.12.2014 р. № 4545-
63-VІ» розміщені на офіційному сайті ІМР без зазначення номеру рішення (номер 
рішення зазначений лише у PDF файлах з рішеннями). Отже, знайти ці рішення на 
сайті ІМР можливо лише вказавши повні назви рішень.

Рішення №2832 на сайті ІМР має назву «Про внесення змін в рішення Ірпінської 
міської ради від 20.10.2016 р. № 1417-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Степанен-
ку М.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-
ки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтав-
ська, 64/32», тоді як у проекті порядку денного питання має назву «Про внесення 
змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 942-15-VІІ «Про надання  
гр. Слюсаренко В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-
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дення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62». 
Ту саму назву має і PDF файл із рішенням, який розміщений на сайті ІМР. Отже, 
відрізняється і прізвище громадянина, щодо заяви якого було прийнято рішення, і 
адреса земельної ділянки, про яку йдеться у тексті рішення, і призначення земель-
ної ділянки. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 2 питань 41 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо обох питань. 
Однак жодне з двох прийнятих рішень не оприлюднено на сайті ІМР («Про звіт го-
ловного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня», «Про 
звіт виконуючого обов’язки начальника управління освіти і науки Ірпінської міської 
ради»). Також на сайті ІМР відсутній протокол 41 сесії. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 84 питань 40 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 81 питання. 
Не були прийняті рішення щодо трьох питань проекту порядку денного: про звіт 
головного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» та 
двох питань щодо земельних ділянок. Серед питань, щодо яких були прийняті рі-
шення, у проекті порядку денного відсутні три питання (два питання стосуються 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змі-
нюється з особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, ще одне питання — відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва). 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 96 питань 39 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 82 питань. 
Не були прийняті рішення щодо 14 питань проекту порядку денного: про затвер-
дження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Ірпінь, про звіт голов-
ного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня», про на-
дання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з Вишневським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ще 10 
рішень, які стосуються земельних ділянок. Невідомо, чи було прийняте якесь рі-
шення щодо поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної 
ділянки, оскільки питання є лише в проекті порядку денного, однак рішення не 
оприлюднене, а питання відсутнє у результатах поіменного голосування та у про-
токолі пленарного засідання ради. Серед питань, щодо яких були прийняті рішення 
у проекті порядку денного відсутні сім питань. Чотири з них стосуються земельних 
ділянок, одне — затвердження детального плану території житлового кварталу, 
одне — створення комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс», ще одне 
питання стосується залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного 
проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Ірпінь».
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У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

Під час 38 позачергової сесії було розглянуто лише одне питання: про взяття на 
поруки ІМР першого заступника міського голови Христюка Д.М. Було прийняте 
рішення про звернення до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотан-
ням про взяття на поруки ІМР першого заступника міського голови. У PDF файлі з 
рішенням відсутній додаток із клопотанням. 

З 11 питань 37 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо семи питань. 
Не були прийняті рішення щодо чотирьох питань проекту порядку денного: про 
розгляд звернення ПРАТ «Червоний мак» щодо продовження дії договору оренди 
земельної ділянки, про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 
2017 рік, про внесення змін до штатного розпису закладів освіти та про затвер-
дження штатного розпису Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей інноваційних техно-
логій — МАН» Ірпінської міської ради. 

Питання про надання погодження КПП «Теплоенергопостач» на укладання догово-
ру реструктуризації відповідно до норм Закону України «Про заходи, спрямованні 
на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організа-
цій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 
енергоносії», щодо якого було прийняте рішення, відсутнє у проекті порядку ден-
ного. На офіційному сайті ІМР відсутній протокол пленарного засідання ради 37 
сесії. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 210 питань 36 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 199 питань. 
Усі 11 питань, щодо яких не були прийняті рішення, стосуються земельних діля-
нок. Одне з прийнятих рішень («Про розгляд звернення ПРАТ «Червоний мак» щодо 
продовження дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, 
парк Перемоги») не було оприлюднене на офіційному сайті ІМР. Висновок про те, 
що це рішення було прийняте, можна зробити з документу із результатами персо-
нального голосування 36 сесії. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 6 питань 35 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо п’яти питань. 
Не було прийнято рішення щодо питання про надання пільг щодо орендної плати 
за оренду об’єктів комунальної власності.

З 12 питань 34 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо восьми пи-
тань. Не були прийняті рішення щодо чотирьох питань проекту порядку денного: 
про розгляд звернення замовника будівництва Ліневича В.В. щодо пайового внеску, 
про розгляд та врахування рішень місцевих громадських слухань відносно збере-
ження земельної ділянки, яка перебуває у користуванні ТОВ «Розбудова», про вне-
сення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 № 2137-32-VII «Про 
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прийняття на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради частини нежит-
лового приміщення», про надання дозволу комунальному підприємству «Управлін-
ня житлово-комунального господарства «Ірпінь» на передачу нежитлових примі-
щень за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 53.

Серед питань, щодо яких були прийняті рішення, у проекті порядку денного від-
сутні п’ять питань: щодо юридичної особи — комунального підприємства «Ірпін-
ське земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради; про підтримку звернення 
депутатів Ірпінської міської ради VII скликання до Президента України, Голови Вер-
ховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення скасування мо-
раторію на продаж сільськогосподарської землі; про внесення змін і доповнень до 
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради 
та її виконавчого комітету на 2017 рік; про підтримання ініціативи ЄС для країн 
Східного Партнерства та участь у проекті «Мери за економічне зростання»; про 
надання дозволу на передачу приміщення, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь 
вул. Шевченка, 16. 

Не було прийняте рішення щодо питання про надання дозволу комунальному під-
приємству «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» на передачу 
нежитлових приміщень, яке розглядалося під час пленарного засідання, але якого 
не було в проекті порядку денного 34 сесії.

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

З 96 питань 33 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 89 питань. 
Не були прийняті рішення щодо п’яти питань проекту порядку денного, усі вони 
стосуються земельних ділянок. Ще два питання порядку денного відсутні у ре-
зультатах поіменного голосування (про надання дозволу КП «Управління житло-
во-комунального господарства «Ірпінь» на передачу приміщення; про прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь від ТОВ «Торговий 
дім «Прогрес» будівель та споруд водопостачання, водовідведення та мереж ву-
личного освітлення), крім того на сайті ІМР замість файлу з протоколом 33 сесії за 
посиланням розміщений прокол 32 сесії, тому невідомо, чи були прийняті рішення. 

На сайті ІМР відсутні два рішення, які були прийняті відповідно до результатів по-
іменного голосування (обидва стосуються пайових внесків замовників будівниц-
тва). Серед питань, щодо яких були прийняті рішення, у проекті порядку денного 
відсутні сім питань: одне — про внесення змін до бюджету 2017 р. та шість питань, 
які стосуються земельних ділянок. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

Зі 145 питань 32 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 125 питань. 
Не були прийняті рішення щодо 20 питань проекту порядку денного, 17 з яких 
стосуються земельних ділянок, одне питання — пайового внеску, одне — затвер-
дження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках, на електроопорах та інших 
об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь, ще одне питання 
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стосується прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ір-
пінь будівель і споруд. 

Серед питань, щодо яких були прийняті рішення, у проекті порядку денного від-
сутні два питання: про продовження договорів оренди комунального майна та про 
припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки. На 
сайті ІМР відсутній PDF файл з рішенням №2156-32-VII. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

Під час 31 позачергової сесії були розглянуті три питання, щодо усіх трьох були 
прийняті рішення: Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів, На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного агентства з 
питань запобігання корупції; Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого 
комітету на 2017 рік; Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 
рік та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки.

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

Зі 108 питань 30 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 95 питань. 
Не були прийняті рішення щодо 13 питань проекту порядку денного, 12 з яких 
стосуються земельних ділянок, одне питання — розміщення тимчасової споруди за 
визначеною адресою. Одне прийняте рішення, яке стосується земельної ділянки, 
не оприлюднено на сайті ІМР. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися додатки, відсутні файли 
з додатками. 

Під час 29 позачергової сесії були розглянуті три питання, щодо усіх трьох були 
прийняті рішення: про продовження договорів оренди комунального майна; про 
доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 
оренду з конкурсу; про надання в тимчасове користування земельної ділянки на 
підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання.

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися необхідні додатки, від-
сутні файли з додатками. 

Зі 177 питань 28 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 159 пи-
тань. Не були прийняті рішення щодо 18 питань проекту порядку денного, 9 з яких 
стосуються земельних ділянок, 2 — розміщення тимчасових споруд на земельних 
ділянках. Рішення не були прийняті щодо наступних питань: розробки оновленої 
нормативної грошової оцінки земель міста Ірпінь Київської області; затвердження 
програми проведення нормативної грошової оцінки земель у м. Ірпінь на період 
2017-2020 роки; внесення змін до місцевої комплексної програми «Місцеві стиму-
ли»; затвердження типового статуту комунального підприємства; надання дозволу 
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відділу культури, національностей та релігій на передачу об’єктів незавершеного 
будівництва; затвердження типового трудового контракту з керівником комуналь-
ного підприємства Ірпінської міської ради в новій редакції; затвердження типового 
трудового контракту з керівником комунального підприємства Ірпінської міської 
ради в новій редакції; передачі будівельних матеріалів.

Одне прийняте рішення («Про затвердження проектів землеустрою та надання в 
постійне користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельних ді-
лянок згідно додатків») не оприлюднено на сайті ІМР. 

У всіх PDF файлах з рішеннями, до яких мали б додаватися необхідні додатки, від-
сутні файли з додатками. 

З 45 питань 27 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо усіх 45 пи-
тань. Одного з питань, щодо яких були прийняті рішення («Про звернення до Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, Національного природного парку 
«Голосіївський» щодо підписання меморандуму по співпраці з підготовки пропози-
ції впорядкування території Національного природного парку «Голосіївський») не 
було у проекті порядку денного. 

З оприлюднених на офіційному сайті ІМР документів із результатами поіменного 
голосування можна зробити висновок, що відбулися 23, 24, 25 та 26 сесії сьомого 
скликання. Під час зазначених сесій було прийнято 458 рішень. З них на сайті ІМР 
оприлюднено лише одне рішення №1702, прийняте під час 26-ї сесії. Тобто було 
оприлюднено 0,22% від усіх прийнятих під час чотирьох сесій рішень. 
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ПідСУмкоВа інформація 
за резУльТаТами 
моніТорингУ рішень імр 
за 2018 рік 

У 2018 р. відбулися 18 сесій ІМР сьомого скликання. На офіційному сайті ІМР опри-
люднено 18 документів із результатами поіменного голосування. 

Оприлюднено 12 протоколів сесій ІМР сьомого скликання. Відсутні протоколи 47, 
58, 59, 60, 61, 62 сесій.

Оприлюднено 17 проектів порядку денного сесій ІМР. Відсутній проект порядку 
денного 55 сесії ІМР. 

Під час 18 сесій було розглянуто 1481 питання. З метою моніторингу рішень ІМР 
були проаналізовані рішення 10 сесій (з 45 по 54 сесії сьомого скликання включно), 
під час яких було розглянуто 895 питань. 

З цієї кількості у проектах порядку денного відсутні 23 питання, щодо яких були 
прийняті рішення. Не були прийняті рішення щодо 18 питань, які були зазначені у 
проектах порядку денного. На сайті ІМР відсутні 9 рішень (або файли з рішеннями), 
які були прийняті під час сесій (1% від загальної кількості прийнятих рішень). 

З двох питань 45 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо обох пи-
тань. Однак у рішенні «Про взяття до відома Постанов Ірпінської міської виборчої 
комісії Київської області № 1, 2, 3 від 04.01.2018 р.»/ №3152-45-VII відсутні строки 
оприлюднення цього рішення на сайті ІМР. 

На документі із рішенням зазначена дата прийняття рішення — 09.01.18, тоді як 
дата на документі із персональним голосуванням — 18.01.18. Та сама ситуація з 
датами у рішенні «Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради VII скликання»/ №3153-45-VII. На документі із рішенням 
зазначена дата прийняття рішення — 09.01.18, тоді як дата на документі із персо-
нальним голосуванням — 18.01.18.
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З 20 питань 46 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо усіх питань. 
Однак у всіх файлах з рішеннями відсутні додатки до рішень, крім того, у біль-
шості рішень відсутні необхідні дані (наприклад, не зазначені строки звернення, 
відсутні дані висновків постійних депутатських комісій, відсутні офіційні висновки 
відповідних управлінь). У рішенні №3163-46-VII «Про затвердження договору про 
залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інже-
нерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Огійчуком Т.В., Бут-
ком В.В., Рябченком С.В., Грасимчуком С.М. по об’єкту будівництва за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/30, 2/31, 2/33, 2/60» наявні помилки у прізвищах грома-
дян, про яких йдеться у рішенні. 

На сайті ІМР відсутні рішення № 2636-39-VI від 20.12.2012 р. та № 1275-21-VII від 
15.09.2016 р., до яких вносяться зміни рішенням № №3169-46-VII («Про внесення 
змін та доповнення до «Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь», за-
тверджених рішенням сесії Ірпінської міської ради № 2636-39-VI від 20.12.2012 р. 
(зі змінами від 15.09.2016 р. № 1275-21-VII)»), що робить неможливим аналіз того, 
які саме зміни були внесені у попередні рішення. 

З 80 питань 47 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 74 питань.

Не були прийняті рішення щодо 6 питань проекту порядку денного: одне питання 
стосується розгляду звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 
пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструкту-
ри м. Ірпінь, чотири — земельних ділянок, одне питання — внесення змін до рішен-
ня ІМР, що стосується земельних ділянок. 

На сайті ІМР відсутній протокол 47 сесії, тому невідомо, чи були прийняті рішен-
ня щодо пунктів 61-63 проекту порядку денного сесії, оскільки у документі з ре-
зультатами персонального голосування відсутні результати голосування щодо цих 
трьох пунктів. Також на сайті відсутній PDF файл з рішення «Про надання дозволу 
ТОВ фірма «Марія» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для бу-
дівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/1»/ 3202-
47-VII. 

Під час 48 сесії були розглянуті 94 питання. Рішення були прийняті щодо 87 питань. 
Не були прийняті рішення щодо 7 питань проекту порядку денного. Усі питання 
стосуються земельних ділянок, у чотирьох питаннях з семи йдеться про зміну ці-
льового призначення земельної ділянки. У файлах з рішеннями відсутні додатки, 
серед яких мали б бути статути, структура виконавчих органів влади, до якої рі-
шеннями вносяться зміни, угоди про внесення змін до договорів про залучення ко-
штів замовників, програми, плани діяльності тощо.

Під час 49 сесії було розглянуто 131 питання, щодо усіх були прийняті рішення. 
13 питань, щодо яких були прийняті рішення, відсутні у проекті порядку денного. 
Одне з цих 13 питань стосується внесення змін і доповнень до Плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчо-
го комітету на 2018 рік, ще одне питання — затвердження протоколу № 4/2018 
конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та 
виконавця земельних торгів на конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 
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23.03.2018 року, інші 11 питань стосуються земельних ділянок. Рішеннями №3455-
49-VII, №3456-49-VII та №3457-49-VII було змінено цільове призначення земель-
них ділянок (на будівництво і обслуговування паркінгів та автостоянок, будівниц-
тво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку). 

На сайті ІМР відсутнє рішення №3373-49-VII «Про надання дозволу гр. Чепурко 
В. М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 37», яке 
було прийняте відповідно до протоколу сесії та результатів персонального голосу-
вання. 

Зі 149 питань 50 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 148 питань. 
Не було прийнято рішення про затвердження брендбуку з описом правил викори-
стання, розміщення, технічних та інших параметрів бренду міста Ірпеня.

Під час 51 сесії було розглянуто 173 питання, щодо усіх були прийняті рішення.  
6 питань, щодо яких були прийняті рішення, відсутні у проекті порядку денного. 

Серед цих рішень три стосуються надання в тимчасове користування земельної  
ділянки на підставі договору строкового сервітуту, одне — надання дозволу КП 
«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради 
на прийняття на баланс необоротного активу, одне — внесення змін і доповнень до 
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради, 

На офіційному сайті ІМР відсутні PDF файли з текстами чотирьох прийнятих рі-
шень. Два рішення з чотирьох стосуються земельних ділянок, одне рішення — вне-
сення змін в програму «Питна вода України» по забезпеченню Ірпінського регіону 
питною водою в достатній кількості на 2006-2020 рр., ще одне — затвердження 
Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва 
об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструк-
тури м. Ірпінь. Через відсутність текстів рішень неможливо дізнатися, які саме змі-
ни були внесені до програми та угод. 

Зі 107 питань 52 сесії, які були розглянуті, рішення були прийняті щодо 106 питань. 
Пункт «Про затвердження гр. Осипенку В.М. проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єкта-
ми торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Павлен-
ка, 58», який є у проекті порядку денного 52 сесії, відсутній у результатах поімен-
ного голосування та протоколі сесії. Невідомо, чи було це питання розглянуто під 
час сесії та чи було прийняте рішення. 

Під час 53 сесії було розглянуто 61 питання, щодо усіх були прийняті рішення. Три 
питання, щодо яких були прийняті рішення, відсутні у проекті порядку денного  
53 сесії. Рішення стосуються передачі у власність громадянам земельних ділянок 
для іншої житлової забудови в м. Ірпінь за адресами: вул. Грибна,12/1, вул. Гриб-
на,14, вул. Грибна, 14/1. 
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Під час 54 сесії було розглянуто 78 питань. Рішення були прийняті щодо 75 питань. 
Не були прийняті рішення щодо 3 питань проекту порядку денного. Одне питання 
стосується відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування буді-
вель, закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, інші два питання — безоп-
латної передачі дахової котельні ПКПП «Теплокомунсервіс».

Чотири питання, щодо яких були прийняті рішення, відсутні у проекті порядку ден-
ного. Усі питання стосуються відведення земельних ділянок. 

У всіх файлах з рішеннями відсутні додатки до рішень.



Відкритість рішень як засіб скорочення корупційних ризиків у громаді Приірпіння31

ПиТання СТоСоВно 
ПоТенційного конфлікТУ 
інТереСіВ

На 28 сесії прийнято рішення № 1869-28-VII «Про затвердження Угод про внесення 
змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітек-
тури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
Цим рішенням затверджено зміни до договорів з депутатом Ірпінської міської ради 
сьомого скликання Оверком І.І. щодо низки об’єктів будівництва, які належать ви-
щезазначеному депутатові. Згідно з протоколом, «за» прийняття рішення проголо-
сували 26 депутатів, серед яких свій голос віддав і сам Оверко І.І.

На 28 сесії прийнято рішення № 1887-28-VII «Про розгляд звернення замовника 
будівництва Оверка І.І. щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». Цим рішенням зменшено розмір пайової 
участі депутату Оверку І.І. на 8 615 990,52 грн. Згідно з протоколом, «за» прийнят-
тя рішення проголосував 21 депутат. Сам Оверко І.І. взяв участь у голосуванні — 
«Утримався».

На 28 сесії прийнято рішення № 1883-28-VII «Про внесення змін до рішення Ірпін-
ської міської ради №1592-24-VІІ від 17 листопада 2016 року «Про розгляд звер-
нення замовника будівництва Страховського А.А. щодо пайового внеску в розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь»». Цим рішенням 
зменшено розмір пайової участі депутату Страховському А.А.. на суму 101 505,69 
грн. Згідно з протоколом, «за» прийняття рішення проголосували 26 депутатів. Стра-
ховський взяв участь у голосуванні — рішення не підтримав, проголосував «проти».

На 30 сесії прийнято рішення № 2017-30-VII «Про розгляд звернення замовника 
будівництва Оверка І.І. щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». Цим рішенням зменшено розмір пайової 
участі депутату Оверку І.І. на 1 103 838, 10 грн. Згідно з протоколом, «за» прийнят-
тя рішення проголосував 21 депутат. Сам Оверко І.І. взяв участь у голосуванні —  
«Утримався».

На 30 сесії прийнято рішення № 2019-30-VII «Про затвердження Угод про внесення 
змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітек-
тури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
Цим рішенням затверджено зміни до договорів з депутатом Ірпінської міської ради 
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сьомого скликання Оверком І.І. щодо низки об’єктів будівництва, які належать ви-
щезазначеному депутатові. Згідно з рішенням, «за» прийняття рішення проголосу-
вали 28 депутатів, серед яких свій голос віддав і сам Оверко І.І.

На 30 сесії прийнято рішення № 2033-30-VII «Про надання дозволу здійснювати 
роботи з розроблення проектної документації та проведення робіт по об’єктах ін-
женерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Ірпінь». Це рішення при-
ймалося на підставі звернення замовників будівництва об’єктів, серед яких депу-
тати Ірпінської міської ради сьомого скликання Оверко І.І. та Страховський А.А. 
Згідно з протоколом, «за» прийняття рішення проголосували 27 депутатів, серед 
яких Оверко І.І. та Страховський А.А. Так Оверку дозволили будівництво дитячого 
майданчика, також Страховському та Оверку дозволили взяти участь у фінансу-
ванні ремонту центральної площі по вулиці Шевченка.
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