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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 1 

 

засідання  виконавчого  комітету 

23  січня 2018 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Христюк Д.В. –  перший заступник міського голови                                                          

Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Семко Н.Г. Член виконкому 

Попруга М.П. Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

ГірникА.П. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Ковальчук М.М. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

 

Карплюк В.А., Михальченко Л.Я.,  Бойчук У.В., Чмелюк В.В.,  

Федорук Л.П., Матюшина О.В. 

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Залужняк О.В. Нач.юридиного відділу 

2.  Зброжек П.В. Нач.Ірпінського УПСЗН 

3.  Жовніренко В.Й. Заст.директора  КП»Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

5.  Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури 

6.  Маркушин О.Г. Начальник КП «Ірпіньводоканал» 

7.  Зброжек Л.В. Нач. архівного відділу 

8.  Білорус О.А. В.о. нач.упр-ня освіти 

9.  Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення 

10.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

11.  Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Христюк Д.В. –перший заступник міського голови  

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 
Про внесення змін в штатні розписи закладів управління освіти і 

науки 

Білорус О.А. – 

в.о.нач.упр-ня 

освіти 

2. 

Про призначення та виплату щомісячної мотиваційної стипендії 

кращим учням закладів освіти міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське 

-//- 

3. 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання 

документів на державне зберігання, погодження номенклатур 

справ, перевіряння діловодства та архівної справи в установах зони 

комплектування архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на 2018 рік 

ЗброжекЛ.В. – 

нач.архівного 

відділу 

4. 
Про підготовку та проведення відкритого художнього пленеру 

«Зима в Ірпені» 

Хоменко Я.- 

гол.спе.відділу 

культури 

5. 

Про  внесення  змін до  складу тимчасової комісії виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

Зброжек П.В.- 

нач.Ірп.УПСЗН 

6. 

Про зміни в складі комісії з питань проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, 

що мають право на таку пільгу при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

 

-//- 

7. 

Про види громадських  та інших робіт тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2018 році 

 

-//- 

8. 

Про внесення змін до складу робочої групи з питання забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці 

та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати 

-//- 

9. 

Про затвердження нового складу комітету  забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури 

-//- 

12.  Осінська Ю. «Ірпінь ТВ» 

13.  Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї 

14.  Літвинов А.В. Нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

15.  Олейник О. Юрист КП «Муніципальна варта» 

16.  Хоменко Я. Гол.спеціаліст відділу культури 

17.  Представники телеканалу 

«Погляд» 
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10. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ПП «ОК»  Наш Дім» 

(для мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 2/1, корпус 1, 2, Г, В)» 

Літвинов А.В. – 

нач.упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

11. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ПП «ОК»  Наш Дім» 

(для мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 1-Г, корпус 1, 3)» 

-//- 

12. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК» Синергія-

2 Сервіс» (для мешканців житлових будинків за адресами: м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, 118, 118-А, 112-А, 112-Б, вул. 

Новооскольска, 2-П, 2-Т, 2-Р)» 

-//- 

13. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 31.10.2017 № 239 "Про встановлення тарифів на 

послуги  з централізованого опалення, що надаються ПКПП 

"Теплокомунсервіс" 

-//- 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

14.1 Про передачу квартир у власність громадян.  

14.2 

Про внесення змін до рішення № 268/4 від 28.11.2017 «Про 

виключення квартир з числа службових жилих приміщень в м. 

Ірпінь, вул. Лермонтова 6-в/1 » 

Літвинов А.В. – 

нач.упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

14.3 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 13.11.1997 року № 147 «Про передачу 

квартир у власність громадян» 

-//- 

14.4 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 02.09.1997 року № 113 «Про передачу 

квартир у власність громадян». 

-//- 

14.5 
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло 

Кременчук Г.М. 
-//- 

14.6 
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло 

Зятина Г.І. 
-//- 

14.7 Про виведення квартири із числа службових -//- 

14.8 Про надання службового ордеру -//- 

14.9 Про включення до числа службових житлових приміщень -//- 

14.10 
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних 

справ, зняття з квартирного обліку 
-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

15.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь, 

вул. Шевченка (Центральна площа) 

АлєксєєваЄ.В. – 

директор КП 

15.2 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді громадських робіт чи адміністративне 

покарання у вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для 

відбування засудженими та порушниками громадських робіт на 

2018 рік 

-//- 

15.3 

Про погодження режиму роботи закладу громадського харчування 

"Вагон-ресторан" (м. Ірпінь, вул. Антонова 19-А) 

 

-//- 
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15.4 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

обслуговування зимової льодової ковзанки в місті Ірпінь вул. 

Шевченка (Центральна площа) фізичній особі-підприємцю 

Попович Ірині Вікторівні 

-//- 

15.5 

Про режим роботи ресторану «Трактир на Доківській» (смт 

Коцюбинське, вул. Доківська, 14/1) 

 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

16.1 

Про надання дозволу Миколенку Ростиславу Володимировичу на 

укладання договору дарування будинку та земельної ділянки 

розташованих за адресою: м.Ірпінь, вул. Українська, 34, своєму 

неповнолітньому сину Миколенко Андрію Ростиславовичу, 

28.09.2001 р.н.   

 

Терещенко А.І. – 

нач.служби 

16.2 

Про надання дозволу Новгородській Олені Володимирівні та Фрол 

Василю Васильовичу на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Фрол Альоною Василівною, 24.07.2003 

р.н., договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт 

Гостомель, вул. Проскурівська, буд.10, кв.54.   

 

-//- 

16.3 

Про надання дозволу Номеровській Людмилі Василівні на 

укладання договору дарування належної їй на праві приватної 

власності 1/3 частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Садова, 

буд. 61-а, кв. 69. 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

17.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт приміщень ЗОШ №2 по вул. Тургенівський, 

28 в м.Ірпінь Київської області» 

Жовніренко В.Й. – 

заст.директора КП 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

18.1 

Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  26.12.2017 року за № 305/1 «Про погодження  гр. 

Брянській О.А. переведення садового будинку в м. Ірпінь, «Явір-2», 

садівницьке товариство,  вул. Свердлова, 2, будинок 39 в житловий 

будинок» 

 

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

18.2 

Про зміну  адресного номеру житловому будинку та  земельній 

ділянці, що знаходяться у власності  гр.  Єфременко  Ю.С. в м. 

Ірпінь по вул. Гайдамацькій, 16-л    

 

-//- 

18.3 

Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що знаходяться у 

власності гр. Кубечка О.В. в м. Ірпінь по вул. Багірова, 1-а (вул. 

Чапаєва) 

-//- 

18.4 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр.  Люльченка  Б.М. в м. Ірпінь по провулку  Будника 

М., 12 

-//- 

18.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Онішка О.М. та гр. Ружинської І.А. в м. Ірпінь по вул. 

Підгірній, 6 з присвоєнням нових адрес 

-//- 
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18.6 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 14.11.2017 року за № 254/13 „Про присвоєння 

поштової адреси частині житлового будинку (кв. 3) Симоняна Е.Ш.  

в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 67, кв.3” 

-//- 

18.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного 

номеру земельної ділянки   гр. Хвесько С.М. в м. Ірпінь по вул. 

Северинівській, 23 

-//- 

18.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 289/20 від 12.12.2017 року: «Про продовження ТОВ 

«МАГ 13» терміну дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами та встановлення нових рекламних носіїв  в м. Ірпінь» 

 

-//- 

18.9 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 7-а 

  

-//- 

18.10 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 7-б  

 

-//- 

18.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-а  

 

-//- 

18.12 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-б  

 

-//- 

18.13 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-в  

 

-//- 

18.14 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-г  

 

-//- 

18.15 

Про присвоєння будівельних адрес земельним ділянкам  гр. 

Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37 

 

-//- 

18.16 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Андрейко П.М. в м. Ірпінь по вул. 

Вериківського, 49 

-//- 

18.17 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Андрейко Л.О. в м. Ірпінь по вул. 

Ярославська,30 

-//- 

18.18 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки в м. Ірпінь по вул. Північній, 22-в гр. Мельника 

В.М. 

 

-//- 
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18.19 

Про виділення частин житлового будинку (квартир) в окремі 

об’єкти власності гр. Кох Г.Д., гр. Кох Ю.В., гр. Кавасіна В.О. в 

м.Ірпінь по вул. Озерній, 51 з присвоєнням нових адрес 

-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 14 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в штатні розписи закладів управління освіти і 

науки 

 Доповідає: Білорус О.А. – нач.упр-ня освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 1 «Про внесення змін в штатні розписи 

закладів управління освіти і науки»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

2. СЛУХАЛИ: Про призначення та виплату щомісячної мотиваційної стипендії 

кращим учням закладів освіти міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське 

 Доповідає: Білорус О.А. – нач.упр-ня освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 2 «Про призначення та виплату 

щомісячної мотиваційної стипендії кращим учням закладів 

освіти міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3. СЛУХАЛИ: Про науково-технічне опрацювання документів, приймання 

документів на державне зберігання, погодження номенклатур 

справ, перевіряння діловодства та архівної справи в установах 

зони комплектування архівного відділу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на 2018 рік 

 Доповідає: Зброжек Л.В. – начальник архівного відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 3  «Про науково-технічне опрацювання 

документів, приймання документів на державне зберігання, 

погодження номенклатур справ, перевіряння діловодства та 

архівної справи в установах зони комплектування архівного 

відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2018 

рік» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення відкритого художнього пленеру 
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«Зима в Ірпені» 

 Доповідає: Хоменко Я. – гол.спеціаліст відділу культури 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 4 «Про підготовку та проведення 

відкритого художнього пленеру «Зима в Ірпені»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5. СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін до  складу тимчасової комісії виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 5  «Про  внесення  змін до  складу 

тимчасової комісії виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6. СЛУХАЛИ: Про зміни в складі комісії з питань проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, 

що мають право на таку пільгу при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 6  «Про зміни в складі комісії з питань 

проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7. СЛУХАЛИ: Про види громадських  та інших робіт тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2018 році 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 7  «Про види громадських  та інших робіт 

тимчасового характеру, їх організацію та проведення у 2018 

році» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу робочої групи з питання 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 8  «Про внесення змін до складу робочої 

групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
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законодавства в частині мінімальної заробітної плати» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комітету  забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 9 «Про затвердження нового складу 

комітету  забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ПП «ОК»  Наш 

Дім» (для мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 2/1, корпус 1, 2, Г, В)» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10 «Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які 

надає ПП «ОК»  Наш Дім» (для мешканців житлових будинків за 

адресами: м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпус 1, 2, Г, В)» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ПП «ОК»  Наш 

Дім» (для мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 1-Г, корпус 1, 3)» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11  «Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які 

надає ПП «ОК»  Наш Дім» (для мешканців житлових будинків за 

адресами: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-Г, корпус 1, 3)»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК» 

Синергія-2 Сервіс» (для мешканців житлових будинків за 

адресами: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 118, 118-А, 112-А, 112-Б, 

вул. Новооскольска, 2-П, 2-Т, 2-Р)» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12 «Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які 
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надає ТОВ «ОК» Синергія-2 Сервіс» (для мешканців житлових 

будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 118, 118-А, 112-

А, 112-Б, вул. Новооскольска, 2-П, 2-Т, 2-Р)»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 31.10.2017 № 239 "Про встановлення тарифів на 

послуги  з централізованого опалення, що надаються ПКПП 

"Теплокомунсервіс" 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 31.10.2017 № 

239 "Про встановлення тарифів на послуги  з централізованого 

опалення, що надаються ПКПП "Теплокомунсервіс"» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

14.1 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/1  «Про передачу квартир у власність 

громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.2 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 268/4 від 28.11.2017 «Про 

виключення квартир з числа службових жилих приміщень в м. 

Ірпінь, вул. Лермонтова 6-в/1 » 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/2   «Про внесення змін до рішення № 

268/4 від 28.11.2017 «Про виключення квартир з числа 

службових жилих приміщень в м. Ірпінь, вул. Лермонтова 6-в/1» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 13.11.1997 року № 147 «Про передачу 

квартир у власність громадян» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/3 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

13.11.1997 року № 147 «Про передачу квартир у власність 

громадян»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 02.09.1997 року № 113 «Про передачу 
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квартир у власність громадян» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/4 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

02.09.1997 року № 113 «Про передачу квартир у власність 

громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.5 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло 

Кременчук Г.М. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/5  «Про видачу дублікату свідоцтва про 

право власності на житло Кременчук Г.М.» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.6 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло 

Зятина Г.І. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/6   «Про видачу дублікату свідоцтва 

про право власності на житло Зятина Г.І.» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.6 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири із числа службових 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/7   «Про виведення квартири із числа 

службових» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.7 СЛУХАЛИ: Про надання службового ордеру 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/8   «Про надання службового ордеру» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.8 СЛУХАЛИ: Про включення до числа службових житлових приміщень 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/9   «Про включення до числа 

службових житлових приміщень» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.9 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних 

справ, зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/10   «Про взяття на квартирний облік, 
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внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

15.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна площа) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/1 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю в місті Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна 

площа)» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для засуджених та порушників, на яких судом накладено 

кримінальне покарання у вигляді громадських робіт чи 

адміністративне покарання у вигляді громадських робіт, та 

переліку об’єктів для відбування засудженими та порушниками 

громадських робіт на 2018 рік 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/2 «Про затвердження видів безоплатних 

суспільно корисних робіт для засуджених та порушників, на 

яких судом накладено кримінальне покарання у вигляді 

громадських робіт чи адміністративне покарання у вигляді 

громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування 

засудженими та порушниками громадських робіт на 2018 рік» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.3 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи закладу громадського 

харчування "Вагон-ресторан" (м. Ірпінь, вул. Антонова 19-А) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/3 «Про погодження режиму роботи 

закладу громадського харчування "Вагон-ресторан" (м. Ірпінь, 

вул. Антонова 19-А)» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

обслуговування зимової льодової ковзанки в місті Ірпінь вул. 

Шевченка (Центральна площа) фізичній особі-підприємцю 

Попович Ірині Вікторівні 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/4 «Про надання дозволу на надання 

послуг у сфері розваг та обслуговування зимової льодової 

ковзанки в місті Ірпінь вул. Шевченка (Центральна площа) 

фізичній особі-підприємцю Попович Ірині Вікторівні» 
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(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.5 СЛУХАЛИ: Про режим роботи ресторану «Трактир на Доківській» (смт 

Коцюбинське, вул. Доківська, 14/1) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/5 «Про режим роботи ресторану 

«Трактир на Доківській» (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 

14/1)» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

16.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Миколенку Ростиславу Володимировичу 

на укладання договору дарування будинку та земельної ділянки 

розташованих за адресою: м.Ірпінь, вул. Українська, 34, своєму 

неповнолітньому сину Миколенко Андрію Ростиславовичу, 

28.09.2001 р.н.   

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/1 «Про надання дозволу Миколенку 

Ростиславу Володимировичу на укладання договору дарування 

будинку та земельної ділянки розташованих за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Українська, 34, своєму неповнолітньому сину 

Миколенко Андрію Ростиславовичу, 28.09.2001 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Новгородській Олені Володимирівні та 

Фрол Василю Васильовичу на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Фрол Альоною Василівною, 

24.07.2003 р.н., договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

смт Гостомель, вул. Проскурівська, буд.10, кв.54.   

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/2 «Про надання дозволу Новгородській 

Олені Володимирівні та Фрол Василю Васильовичу на 

укладання та підписання їхньою неповнолітньою донькою Фрол 

Альоною Василівною, 24.07.2003 р.н., договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: смт Гостомель, вул. Проскурівська, буд.10, 

кв.54.  » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Номеровській Людмилі Василівні на 

укладання договору дарування належної їй на праві приватної 

власності 1/3 частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Садова, 

буд. 61-а, кв. 69. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/3 «Про надання дозволу Номеровській 

Людмилі Василівні на укладання договору дарування належної 
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їй на праві приватної власності 1/3 частки квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-а, кв. 69.» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

17.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт приміщень ЗОШ №2 по вул. 

Тургенівський, 28 в м.Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт 

приміщень ЗОШ №2 по вул. Тургенівський, 28 в м.Ірпінь 

Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ 

18.1 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  26.12.2017 року за № 305/1 «Про погодження  

гр. Брянській О.А. переведення садового будинку в м. Ірпінь, 

«Явір-2», садівницьке товариство,  вул. Свердлова, 2, будинок 39 

в житловий 

будинок» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/1 «Про  внесення змін в  рішення 

виконавчого комітету Ірпінської  міської ради від  26.12.2017 

року за № 305/1 «Про погодження  гр. Брянській О.А. 

переведення садового будинку в м. Ірпінь, «Явір-2», садівницьке 

товариство,  вул. Свердлова, 2, будинок 39 в житловий будинок» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.2 СЛУХАЛИ: Про зміну  адресного номеру житловому будинку та  земельній 

ділянці, що знаходяться у власності  гр.  Єфременко  Ю.С. в м. 

Ірпінь по вул. Гайдамацькій, 16-л    

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/2 «Про зміну  адресного номеру 

житловому будинку та  земельній ділянці, що знаходяться у 

власності  гр.  Єфременко  Ю.С. в м. Ірпінь по вул. 

Гайдамацькій, 16-л   » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.3 СЛУХАЛИ: Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що 

знаходяться у власності гр. Кубечка О.В. в м. Ірпінь по вул. 

Багірова, 1-а (вул. Чапаєва) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/3 «Про зміну адресних номерів 
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земельним ділянкам, що знаходяться у власності гр. Кубечка 

О.В. в м. Ірпінь по вул. Багірова, 1-а (вул. Чапаєва)» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться 

у власності гр.  Люльченка  Б.М. в м. Ірпінь по провулку  

Будника М., 12 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/4 «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності гр.  Люльченка  

Б.М. в м. Ірпінь по провулку  Будника М., 12» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.5 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Онішка О.М. та гр. Ружинської І.А. в м. Ірпінь по 

вул. Підгірній, 6 з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/5 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Онішка О.М. та гр. 

Ружинської І.А. в м. Ірпінь по вул. Підгірній, 6 з присвоєнням 

нових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 14.11.2017 року за № 254/13 „Про присвоєння 

поштової адреси частині житлового будинку (кв. 3) Симоняна 

Е.Ш. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 67, кв.3” 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/6 «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 14.11.2017 року 

за № 254/13 „Про присвоєння поштової адреси частині 

житлового будинку (кв. 3) Симоняна Е.Ш. в м. Ірпінь по вул. 

Давидчука, 67, кв.3”» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного 

номеру земельної ділянки   гр. Хвесько С.М. в м. Ірпінь по вул. 

Северинівській, 23 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/7 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому 

будинку та зміну адресного номеру земельної ділянки   гр. 

Хвесько С.М. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 23» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

18.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 289/20 від 12.12.2017 року: «Про продовження 

ТОВ «МАГ 13» терміну дії дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами та встановлення нових рекламних носіїв  в 

м. Ірпінь» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/8 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 289/20 від 

12.12.2017 року: «Про продовження ТОВ «МАГ 13» терміну дії 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та 

встановлення нових рекламних носіїв  в м. Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.9 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 7-а 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/9 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. 

Білокур, 7-а» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.10 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 7-б  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/10 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. 

Білокур, 7-б » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.11 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-а  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/11 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. 

Білокур, 8-а » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.12 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 
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Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-б  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/12 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. 

Білокур, 8-б » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.13 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-в  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/13 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. 

Білокур, 8-в » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.14 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-г  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/14 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. 

Білокур, 8-г » (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння будівельних адрес земельним ділянкам  гр. 

Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/15 «Про присвоєння будівельних адрес 

земельним ділянкам  гр. Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь по вул. 

Котляревського, 37» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.16 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Андрейко П.М. в м. Ірпінь по вул. 

Вериківського, 49 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/16 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Андрейко П.М. в м. Ірпінь по вул. Вериківського, 49» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

18.17 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Андрейко Л.О. в м. Ірпінь по вул. 

Ярославська,30 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/17 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Андрейко Л.О. в м. Ірпінь по вул. Ярославська,30» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.18 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки в м. Ірпінь по вул. Північній, 22-в гр. 

Мельника В.М. 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/18 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь 

по вул. Північній, 22-в гр. Мельника В.М. 

» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

18.19 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку (квартир) в окремі 

об’єкти власності гр. Кох Г.Д., гр. Кох Ю.В., гр. Кавасіна В.О. в 

м.Ірпінь по вул. Озерній, 51 з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/19 «Про виділення частин житлового 

будинку (квартир) в окремі об’єкти власності гр. Кох Г.Д., гр. 

Кох Ю.В., гр. Кавасіна В.О. в м.Ірпінь по вул. Озерній, 51 з 

присвоєнням нових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

Головуючий      Д.В.Христюк 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „23” січня  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. Про внесення змін в штатні розписи закладів управління освіти і науки № 1 

2. 

Про призначення та виплату щомісячної мотиваційної стипендії 

кращим учням закладів освіти міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське 
№ 2 
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3. 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів 

на державне зберігання, погодження номенклатур справ, перевіряння 

діловодства та архівної справи в установах зони комплектування 

архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2018 

рік 

№ 3 

4. 
Про підготовку та проведення відкритого художнього пленеру «Зима в 

Ірпені» 
№ 4 

5. 

Про  внесення  змін до  складу тимчасової комісії виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

 

№ 5 

6. 

Про зміни в складі комісії з питань проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що 

мають право на таку пільгу при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради 

№ 6 

7. 
Про види громадських  та інших робіт тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2018 році 
№ 7 

8. 

Про внесення змін до складу робочої групи з питання забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати 
№ 8 

9. 

Про затвердження нового складу комітету  забезпечення доступності 

осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
№ 9 

10. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ПП «ОК»  Наш Дім» (для 

мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 2/1, корпус 1, 2, Г, В)» 

№ 10 

11. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ПП «ОК»  Наш Дім» (для 

мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-

Г, корпус 1, 3)» 

№ 11 

12. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК» Синергія-2 Сервіс» 

(для мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. 

Мечнікова, 118, 118-А, 112-А, 112-Б, вул. Новооскольска, 2-П, 2-Т, 2-

Р)» 

№ 12 

13. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 31.10.2017 № 239 "Про встановлення тарифів на послуги  з 

централізованого опалення, що надаються ПКПП "Теплокомунсервіс" 
 

№ 13 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

14.1 Про передачу квартир у власність громадян. № 14/1 

14.2 

Про внесення змін до рішення № 268/4 від 28.11.2017 «Про 

виключення квартир з числа службових жилих приміщень в м. Ірпінь, 

вул. Лермонтова 6-в/1 » 
№ 14/2 

14.3 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 13.11.1997 року № 147 «Про передачу квартир у 

власність громадян» 
 

№ 14/3 
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14.4 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 02.09.1997 року № 113 «Про передачу квартир у 

власність громадян». 
№ 14/4 

14.5 
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло 

Кременчук Г.М. 
№ 14/5 

14.6 
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло Зятина 

Г.І. 
№ 14/6 

14.7 Про виведення квартири із числа службових № 14/7 

14.8 Про надання службового ордеру № 14/8 

14.9 Про включення до числа службових житлових приміщень № 14/9 

14.10 
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних справ, 

зняття з квартирного обліку 
№ 14/10 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

15.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь, вул. 

Шевченка (Центральна площа) 
№ 15/1 

15.2 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді громадських робіт чи адміністративне покарання у 

вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування 

засудженими та порушниками громадських робіт на 2018 рік 

№ 15/2 

15.3 
Про погодження режиму роботи закладу громадського харчування 

"Вагон-ресторан" (м. Ірпінь, вул. Антонова 19-А) 
№ 15/3 

15.4 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

обслуговування зимової льодової ковзанки в місті Ірпінь вул. 

Шевченка (Центральна площа) фізичній особі-підприємцю Попович 

Ірині Вікторівні 

№ 15/4 

15.5 

Про режим роботи ресторану «Трактир на Доківській» (смт 

Коцюбинське, вул. Доківська, 14/1) 

 

№ 15/5 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

16.1 

Про надання дозволу Миколенку Ростиславу Володимировичу на 

укладання договору дарування будинку та земельної ділянки 

розташованих за адресою: м.Ірпінь, вул. Українська, 34, своєму 

неповнолітньому сину Миколенко Андрію Ростиславовичу, 28.09.2001 

р.н.   

 

№ 16/1 

16.2 

Про надання дозволу Новгородській Олені Володимирівні та Фрол 

Василю Васильовичу на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Фрол Альоною Василівною, 24.07.2003 р.н., 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт Гостомель, вул. 

Проскурівська, буд.10, кв.54.   

 

№ 16/2 

16.3 

Про надання дозволу Номеровській Людмилі Василівні на укладання 

договору дарування належної їй на праві приватної власності 1/3 

частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-а, кв. 69. 

№ 16/3 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

17.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт приміщень ЗОШ №2 по вул. Тургенівський, 28 в 

м.Ірпінь Київської області» 

 

№ 17/1 
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ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

18.1 

Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської 

ради від  26.12.2017 року за № 305/1 «Про погодження  гр. Брянській 

О.А. переведення садового будинку в м. Ірпінь, «Явір-2», садівницьке 

товариство,  вул. Свердлова, 2, будинок 39 в житловий 

будинок» 

 

№ 18/1 

18.2 

Про зміну  адресного номеру житловому будинку та  земельній ділянці, 

що знаходяться у власності  гр.  Єфременко  Ю.С. в м. Ірпінь по вул. 

Гайдамацькій, 16-л    

 

№ 18/2 

18.3 

Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що знаходяться у 

власності гр. Кубечка О.В. в м. Ірпінь по вул. Багірова, 1-а (вул. 

Чапаєва) 

 

№ 18/3 

18.4 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр.  Люльченка  Б.М. в м. Ірпінь по провулку  Будника М., 12 

 
№ 18/4 

18.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Онішка О.М. та гр. Ружинської І.А. в м. Ірпінь по вул. Підгірній, 6 з 

присвоєнням нових адрес 

 

№ 18/5 

18.6 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 14.11.2017 року за № 254/13 „Про присвоєння поштової адреси 

частині житлового будинку (кв. 3) Симоняна Е.Ш.  

в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 67, кв.3” 

 

№ 18/6 

18.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру земельної 

ділянки   гр. Хвесько С.М. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 23 

 

№ 18/7 

18.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 289/20 від 12.12.2017 року: «Про продовження ТОВ «МАГ 13» 

терміну дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та 

встановлення нових рекламних носіїв  в м. Ірпінь» 

 

№ 18/8 

18.9 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  

м. Ірпінь по вул. Білокур, 7-а 

  

№ 18/9 

18.10 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  

м. Ірпінь по вул. Білокур, 7-б  

 

№ 18/10 

18.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  

м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-а  
№ 18/11 

18.12 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  

м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-б  

№ 18/12 
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18.13 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  

м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-в  

 

№ 18/13 

18.14 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  

м. Ірпінь по вул. Білокур, 8-г  

 

№ 18/14 

18.15 

Про присвоєння будівельних адрес земельним ділянкам  гр. Пилипчук 

Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37 

 

№ 18/15 

18.16 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Андрейко П.М. в м. Ірпінь по вул. Вериківського, 

49 

№ 18/16 

18.17 
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Андрейко Л.О. в м. Ірпінь по вул. Ярославська,30 
№ 18/17 

18.18 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки в м. Ірпінь по вул. Північній, 22-в гр. Мельника В.М. 

 
№ 18/18 

18.19 

Про виділення частин житлового будинку (квартир) в окремі об’єкти 

власності гр. Кох Г.Д., гр. Кох Ю.В., гр. Кавасіна В.О. в м.Ірпінь по 

вул. Озерній, 51 з присвоєнням нових адрес 
№ 18/19 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


