
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а

П Р О Т О К О Л  №  18

засідання  виконавчого  комітету  Ірпінської міської ради

від  „02” жовтень 2018 р.

Рішення  № 188 -196/12



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 18

засідання  виконавчого  комітету
від  „02” жовтень 2018 р.                   м.  Ірпінь

      
Головуючий        Попсуй А.В. – в.о. міського голови – секретар ради  
Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами                                                
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Головкевич М.М.
Маркушин О.Г.
Чернявська О.І.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Чмелюк В.В. Член виконкому
Копач М.І. Член виконкому
Памазан А.С. Член виконкому
Михальченко Л.Я. Член виконкому
Лаговська Т.В.
Попруга М.П.
Кижлай С.В.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Вигінний В.М., Нельзін М.С., Прилипко Ю.І., 
Кульчицька Ю.А., Гірник А.П., Пащинський С.І., Бойчук У.В., Демчишин Д.Д.

 
Присутні на засіданні:

1. Залужняк О.В. Нач. юредичного відділу
2. Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління
3. Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР
4. Алєксєєва Є.В. Директор КП «Контроль благоустрою міста»
5. Остапчук Ж. Нач.юридичного відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
6. Горбата Л.П. Нач. відділу інформаційного забезпечення
4. Терещенко А.І. Начальник служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської

ради
5. Сапон М.М. Начальник відділу містобудування та архітектури
6. Нечитайло О.Р. Начальник відділу забезпеч діяльності апарату ради
7. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта»
8. Бабенко В.О. Газета «Ірпінський вісник»
9. Представники Інформаційне агенство ITV
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10. Представники телеканалу «Погляд»
11. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

Доповідає:  Попсуй А.В. – в.о. міського голови – секретар ради

ВИСТУПИЛИ: 
Алєксєєва Є.В. - начальник КП «Контроль благоустрою міста»

- Про  надання  дозволу  на  проведення  відеозйомки  в  місті  Ірпінь
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШН СТУДІЯ»

- Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  в  місті  Ірпінь  по
вул. Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного майданчику)

- Про встановлення режиму тиші, перекриття вулиць міста у період святкування Дня
міста Ірпеня Київської області

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:

  № НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1
Про  затвердження  розподілу  функціональних  обов’язків  між  міським
головою, заступниками та керуючим справами

Негреша Д.М. –
керуючий справами

ПИТАНЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

2.1
Про  затвердження  Порядку  використання  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  відшкодування  вартості  лікарських
засобів для лікування окремих захворювань

Данилюк Є.В. –
нач. управління

2.2
Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на лікування
хворих на цукровий діабет

-//-

2.3
Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове медичне
обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи

-//-

2.4
Про підготовку проекту бюджету міста Ірпінь на 2019 рік та прогнозу
бюджету міста на 2020-2021 роки

-//-

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

3.

Про  внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської
ради  №147  від  24.07.2018  року  «Про  затвердження  комісії  із
самоврядного  контролю  за  використанням  та  охороною  земель
територіальної громади м. Ірпінь, згідно додатку №1»

Унинець В.В. –
нач. віділу

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

4.1 Про взяття на квартирний облік
Літвинов А.В.-
нач.управління

ІРІ та ЖКГ

4.2 Про внесення змін до квартирних справ -//-

4.3 Про передачу квартир у власність громадян -//-

4.4
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської
ради  від  24.07.2018  року  №  152/12  «Про  виключення  житлових
приміщень з числа службових»

-//-
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4.5
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської
ради  від  14.08.2018  №  164/5  «Про  надання  службового  житла
Харітоненко Л.А.»

-//-

4.6
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської
ради  від  10.04.2018  року  №  81/1  «Про  передачу  квартир  у  власність
громадян»

-//-

4.7 Про надання службового житла -//-

4.8
Про встановлення  тарифів  на  теплову  енергію для  потреб  бюджетних
установ, які надає КП «УЖКГ «Біличі»

-//-

4.9
Про  передачу  транспортного  засобу  КПП  «Теплоенергопостач»
Ірпінської міської ради

-//-

4.10 Щодо реалізації проекту громадського бюджету «Квіткове місто» -//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

5.1
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. 11-та лінія від           вул.
Гостомельське шосе до вул. Ломоносова в м. Ірпінь Київської області»

Остапчук Ж. –нач.
юр. відділу КП

5.2
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Реконструкція зовнішньої водопровідної мережі по вул. 8-го Березня від
вул. Тургенівська до вул. Миру в м. Ірпінь Київської області»

-//-

5.3
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Реконструкція  зовнішньої  водопровідної  мережі  по  вул.  Тищенко  від
вул. Університетська до вул. Виговського в м. Ірпінь Київської області»

-//-

5.4
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Реконструкція  прибудинкової  території  по  вул.  Северинівська  11  в
м. Ірпінь Київської області»

-//-

5.5 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//-

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

6.1

Про затвердження  бланку  протоколу   для  КП «Контроль  благоустрою
міста»  Ірпінської  міської  ради,  щодо  складання  протоколів  про
адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП на юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців

Алєксєєва Є.В. –
директор КП

6.2 Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня -//-

6.3
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та на надання послуг
у сфері розваг під час проведення заходів до Дня міста Ірпеня фізичним
особам-підприємцям та юридичним особам

-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

7.1
Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
неповнолітньому Прімі Дмитру Анатолійовичу, 31.08.2003 р.н.

Терещенко А.І. –
начальник служби

7.2
Про  надання  статусу  дитини-сироти  неповнолітньому  Самсоненку
Дмитру Олександровичу, 22.07.2002 р.н.

-//-

7.3
Про  надання  статусу  дитини-сироти  малолітній  Самсоненко  Уляні
Олександрівні, 04.02.2008. р.н.

-//-

7.4
Про  встановлення  опіки  над  неповнолітнім  Самсоненко  Дмитром
Олександровичем, 22.07.2002 р.н.

-//-

7.5
Про  встановлення  опіки  над   малолітньою  Самсоненко  Уляною
Олександрівною, 04.02.2008 р.н.

-//-
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7.6
Про  затвердження висновку про доцільність  повернення малолітнього
Поліщука Гліба  Ігоровича,  15.05.2013 р.н.  матері,  Шестопалюк Наталії
Володимирівні

-//-

7.7
Про надання малолітній Ткаченко Зарині Сергіївни, 25 жовтня 2011 р.н.,
статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів

-//-

7.8
Про надання неповнолітньому Штомпелю Ярославу Віталійовичу,         24
лютого  2001  року  народження  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

7.9
Про  затвердження  висновку  служби  у  справах  дітей  та  сім’ї   про
підтвердження  місця  проживання  дитини  Заянчуковської  Дарини
Миколаївни, 21.12.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України

-//-

7.10

Про  затвердження  висновку  служби  у  справах  дітей  та  сім’ї  про
підтвердження  місця  проживання  дітей  Хижняк  Анастасії  Андріївни,
07.10.2012  р.н.,  Хижняк  Катерини  Андріївни,  17.11.2014  р.н.,  для   їх
тимчасового виїзду за межі України

-//-

7.11
Про визначення способу участі батька, Третяка Олега Анатолійовича, у
вихованні малолітньої доньки, Третяк Ірини Олегівни, 15.06.2009 р.н.

-//-

7.12
Про визначення способу участі  батька,  Браташ Дмитра  Вікторовича,  у
вихованні малолітньої доньки, Браташ Ольги Дмитрівни, 11.09.2013 р.н.

-//-

7.13
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав  Златова  Сергія  Васильовича  відносно  малолітнього  сина  Златова
Дмитра Сергійовича, 14.05.2010 р.н.

-//-

7.14
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав  Міхневич  Анатолія  Сергійовича  відносно  малолітньої  доньки
Міхневич Крістіни Анатоліївни, 22.11.2005 р.н.

-//-

7.15
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав Мохаммеда Швана Азіза відносно малолітньої доньки, Церковняк-
Городецької Стефанії  Шванівни,  31.08.2015 р.н.

-//-

7.16
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав  Однолька  Анатолія  Анатолійовича  відносно  малолітнього  сина,
Однолька Данила Анатолійовича, 25.10.2006 р.н.

-//-

7.17
Про  надання  дозволу  Глиняному  Ігорю  Сергійовичу  на  укладання
договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Висока,         буд.
10-А, кв. 4

-//-

7.18

Про  надання  дозволу  Пархоменко  Наталії  Костянтинівні  представляти
законні  права  та  інтереси  свого  малолітнього  сина,  Пархоменка
Олександра  Валерійовича 13.10.2006 р.н.,  при укладанні  та  підписанні
договору купівлі-продажу 1/4 частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул.
Авіаконструктора Антонова, буд. 6-а, кв. 4

-//-

7.19

Про надання дозволу Можарівській Олені Феліксівні та Можарівському
Анатолію Петровичу на укладання та підписання їхньою неповнолітньою
донькою,  Можарівською  Мариною  Анатоліївною,  02.01.2004  р.н.,
договору купівлі-продажу 1/5 частки квартири за адресою: м. Ірпінь,  вул.
Северинівська, (Жовтнева) буд. 162, кв.76

-//-

7.20

Про надання дозволу Романько Ганні Ігорівні представляти законні права
та  інтереси  свого  малолітнього  сина  Сєрова  Лева  Костянтиновича,
10.06.2017 р.н.,  при укладанні  та  підписанні  договору купівлі-продажу
квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50 в, кв. 104

-//-

7.21
Про   надання  дозволу  Сулім  Ярославу  Васильовичу  на  укладання
договору  дарування  1/2  частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,
вул. Варшавська (Радянська), буд. 95-к, кв. 2

-//-
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7.22
Про надання дозволу на виділення розміру часток у спільному сумісному
майні,  а  саме  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Рибака  Натана,
буд. 25-В/2, кв. 11

-//-

7.23
Про надання  дозволу  Замані  Ігорю Миколайовичу  та  Романовій  Ользі
Іванівні на поділ спільного майна подружжя, а саме квартири за адресою:
м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4 з, кв. 16

-//-

7.24
Про   визначення  місця  проживання  малолітньої  Хижняк  Анастасії
Андріївни, 07.10.2012 р.н. та малолітньої Хижняк Катерини Андріївни,
17.11.2014 р.н. з матір’ю, Лагодною Наталією Анатоліївною.

-//-

7.25
Про  визначення  місця  проживання  малолітньої  Філіппової  Теа
Олександрівни,  03.12.2015  р.н.,  з  матір’ю,  Філіпповою  Євгенією
Андріївною

-//-

7.26
Про  визначення  місця  проживання   малолітнього  Копаниці  Ярослава
Романовича, 10.12.2010 р.н.

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

8.1
Про  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.  Андрейка  Данила
Миколайовича в м. Ірпінь по вул. академіка Заріфи Алієвої, 54

Сапон М.М. –
начальник відділу

8.2
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу земельної ділянки гр. Нестерова О.В. в м. Ірпінь по              вул.
Чехова,  4-ж

-//-

8.3
Про  закріплення адреси земельній ділянці після об’єднання земельних
ділянок гр. Овчаренко Т.М. в м. Ірпінь, вул. Лугова, 30д, 30-є

-//-

8.4
Про  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.  Пікулика  О.Б.  в
м. Ірпінь по вул. Університетській, 25

-//-

8.5
Про  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки,  що  знаходиться  у
власності гр.  Бутрімас  М.В. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 32-а

-//-

8.6
Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого
майна – житловому будинку  гр. Роспотнюка Л. Л. в м. Ірпінь по         вул.
Білокур, 1-н

-//-

8.7
Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого
майна  –  житловому  будинку  гр.  Роспотнюка  Л.  Л.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Білокур

-//-

8.8

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської
ради  №181/13  від  15.08.2016  року:  «Про  виділення  частин  житлового
будинку в окремі об’єкти власності гр. Ціціленка О.А., гр. Ціціленко Т.П.
та гр. Соколюк О.А. в м. Ірпінь по вул. Лисенка, 11»

-//-

8.9
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр. Чирви Г.М., гр. Сябрука О.В., гр. Конєвої Т.В. та гр. Мороко О.Л. в
м. Ірпінь по вул. Соборній, 120-а з присвоєнням нових поштових адрес

-//-

8.10
Про  зміну  поштової  адреси  об’єкта нерухомого  майна  –  житлового
будинку  гр. Ковальської Г. П. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 122

-//-

8.11
Про  зміну  поштової  адреси  об’єкта  нерухомого  майна  –  житлового
будинку  гр. Ковальського В. О. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 122

-//-

8.12
Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого
майна  –  багатоквартирному житловому будинку  гр.  Курілайтене  В.І.  в
м. Ірпінь по вул. Кірічіка, 7

-//-

   
Голосували:

“За” – 12
“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

1. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  розподілу  функціональних  обов’язків  між
міським головою, заступниками та керуючим справами 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами виконавчого комітету
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  188  «Про  затвердження  розподілу

функціональних обов’язків між міським головою, заступниками
та керуючим справами»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
2.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання субвенції з державного

бюджету  місцевим  бюджетам  на  відшкодування  вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  189/1   «Про  затвердження  Порядку

використання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для
лікування окремих захворювань»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків  на
лікування хворих на цукровий діабет

Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  189/2  «Про  затвердження  Порядку

фінансування  цільових  видатків  на  лікування  хворих  на
цукровий діабет»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове
медичне  обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління
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ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  189/3  «Про  затвердження  Порядку
використання  субвенції  на  пільгове  медичне  обслуговування
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.4 СЛУХАЛИ: Про  підготовку  проекту  бюджету  міста  Ірпінь  на  2019  рік  та
прогнозу бюджету міста на 2020-2021 роки

Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 189/4  «Про підготовку проекту бюджету

міста Ірпінь на 2019 рік та прогнозу бюджету міста на 2020-2021
роки»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
3. СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської

міської ради №147 від 24.07.2018 року «Про затвердження комісії
із самоврядного контролю за використанням та охороною земель
територіальної громади м. Ірпінь, згідно додатку №1»

Доповідає: Унинець В.В. – начальник віділу земельних ресурсів
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  190  «Про  внесення  змін  в  рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №147  від
24.07.2018  року  «Про  затвердження  комісії  із  самоврядного
контролю за використанням та охороною земель територіальної
громади м. Ірпінь, згідно додатку №1»»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
4.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/1«Про взяття на квартирний облік»

(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.2 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирних справ
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Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/2«Про внесення змін до квартирних

справ»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/3 «Про передачу квартир у власність

громадян»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської  ради  від  24.07.2018  року  №  152/12  «Про  виключення
житлових приміщень з числа службових»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/4  «Про внесення змін  до рішення

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 24.07.2018 року
№  152/12  «Про  виключення  житлових  приміщень  з  числа
службових»»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської  ради від 14.08.2018 № 164/5 «Про надання службового
житла Харітоненко Л.А.»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/5  «Про внесення змін  до рішення

виконавчого  комітету Ірпінської  міської  ради від  14.08.2018 №
164/5  «Про  надання  службового  житла  Харітоненко  Л.А.»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради від 10.04.2018 року № 81/1 «Про передачу квартир у
власність громадян»
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Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/6  «Про внесення змін  до рішення

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 10.04.2018 року
№  81/1  «Про  передачу  квартир  у  власність  громадян»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.7 СЛУХАЛИ: Про надання службового житла

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191/7  «Про надання службового житла»

(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.8 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  тарифів  на  теплову  енергію  для  потреб
бюджетних установ, які надає КП «УЖКГ «Біличі»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  191/8  «Про  встановлення  тарифів  на

теплову енергію для потреб бюджетних установ,  які  надає КП
«УЖКГ «Біличі»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.9 СЛУХАЛИ: Про передачу транспортного засобу КПП «Теплоенергопостач»
Ірпінської міської ради

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  191/9  «Про  передачу  транспортного

засобу  КПП  «Теплоенергопостач»  Ірпінської  міської  ради»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4.10 СЛУХАЛИ: Щодо реалізації проекту громадського бюджету «Квіткове місто»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  191/10  «Щодо  реалізації  проекту

громадського бюджету «Квіткове місто»  (додається)

10



Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
5.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту

«Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. 11-та лінія від
вул.  Гостомельське  шосе  до  вул.  Ломоносова  в  м.  Ірпінь
Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 192/1 « Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги
з тротуаром по вул. 11-та лінія від           вул. Гостомельське шосе
до вул. Ломоносова в м. Ірпінь Київської області» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту
«Реконструкція  зовнішньої  водопровідної  мережі  по  вул.  8-го
Березня від вул. Тургенівська до вул. Миру в м. Ірпінь Київської
області»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 192/2 « Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації   проекту  «Реконструкція  зовнішньої
водопровідної мережі по вул. 8-го Березня від вул. Тургенівська
до вул. Миру в м. Ірпінь Київської області» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту
«Реконструкція  зовнішньої  водопровідної  мережі  по  вул.
Тищенко від вул. Університетська до вул. Виговського в м. Ірпінь
Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  192/3 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації   проекту  «Реконструкція  зовнішньої
водопровідної мережі по вул. Тищенко від вул. Університетська
до вул. Виговського в м. Ірпінь Київської області» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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5.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту
«Реконструкція прибудинкової території по вул. Северинівська 11
в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  192/4 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації   проекту  «Реконструкція
прибудинкової  території  по  вул.  Северинівська  11  в  м.  Ірпінь
Київської області» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  192/5 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
6.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  бланку  протоколу   для  КП  «Контроль

благоустрою  міста»  Ірпінської  міської  ради,  щодо  складання
протоколів  про  адміністративні  правопорушення  за  ст.  152
КУпАП на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  193/1 «Про  затвердження  бланку

протоколу   для  КП  «Контроль  благоустрою  міста»  Ірпінської
міської  ради,  щодо  складання  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  ст.  152  КУпАП  на  юридичних  осіб  та
фізичних осіб-підприємців»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.2 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  проведення  ярмарки  в  межах  міста
Ірпеня.

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  193/2 «Про  надання  дозволу  на

проведення ярмарки в межах міста Ірпеня». (додається)

Голосували: “За” –12
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“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.3 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  та  на
надання послуг у сфері розваг під час проведення заходів до Дня
міста  Ірпеня  фізичним  особам-підприємцям  та  юридичним
особам

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 193/3 «Про надання дозволу на виносну

та виїзну торгівлю та на надання послуг у сфері розваг під час
проведення  заходів  до  Дня  міста  Ірпеня  фізичним  особам-
підприємцям та юридичним особам». (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення відеозйомки в місті Ірпінь
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШН СТУДІЯ» 

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  193/4 «Про  надання  дозволу  на

проведення  відеозйомки  в  місті  Ірпінь  ТОВ  «УКРАЇНСЬКА
ПРОДАКШН СТУДІЯ». (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.5 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїздну  торгівлю  в  місті
Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного
майданчику)

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 193/5 «Про надання дозволу на виносну

та  виїздну  торгівлю  в  місті  Ірпінь  по  вул.  Авіаконструктора
Антонова (в зоні торгівельного майданчику) (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.6 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  режиму  тиші,  перекриття  вулиць  міста  у
період святкування Дня міста Ірпеня Київської області

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 193/6 « Про встановлення режиму тиші,

перекриття вулиць міста у період святкування Дня міста Ірпеня
Київської області» (додається)
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Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
7.1 СЛУХАЛИ: Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського

піклування  неповнолітньому  Прімі  Дмитру  Анатолійовичу,
31.08.2003 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  194/1 «Про  надання  статусу  дитини,

позбавленої  батьківського  піклування  неповнолітньому  Прімі
Дмитру Анатолійовичу, 31.08.2003 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.2 СЛУХАЛИ: Про  надання  статусу  дитини-сироти  неповнолітньому
Самсоненку Дмитру Олександровичу, 22.07.2002 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  194/2 «Про  надання  статусу  дитини-

сироти  неповнолітньому  Самсоненку  Дмитру  Олександровичу,
22.07.2002 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.3 СЛУХАЛИ: Про  надання  статусу  дитини-сироти  малолітній  Самсоненко
Уляні Олександрівні, 04.02.2008. р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  194/3 «Про  надання  статусу  дитини-

сироти малолітній Самсоненко Уляні Олександрівні, 04.02.2008.
р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над неповнолітнім Самсоненко Дмитром
Олександровичем, 22.07.2002 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  194/4 «Про  встановлення  опіки  над

неповнолітнім  Самсоненко  Дмитром  Олександровичем,
22.07.2002 р.н.»  (додається)
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Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над  малолітньою Самсоненко Уляною
Олександрівною, 04.02.2008 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/5 «Про  встановлення  опіки  над

малолітньою  Самсоненко  Уляною  Олександрівною,  04.02.2008
р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.6 СЛУХАЛИ: Про   затвердження  висновку  про  доцільність  повернення
малолітнього Поліщука Гліба Ігоровича,  15.05.2013 р.н. матері,
Шестопалюк Наталії Володимирівні

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/6 «Про  затвердження висновку про

доцільність повернення малолітнього Поліщука Гліба Ігоровича,
15.05.2013  р.н.  матері,  Шестопалюк  Наталії  Володимирівні»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.7 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Ткаченко Зарині  Сергіївни,  25 жовтня
2011 р.н.,  статусу дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних
дій та збройних конфліктів

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/7 «Про надання малолітній Ткаченко

Зарині  Сергіївни,  25  жовтня  2011  р.н.,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.8 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітньому  Штомпелю  Ярославу
Віталійовичу,  24 лютого 2001 року народження статусу дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/8 «Про  надання  неповнолітньому

Штомпелю  Ярославу  Віталійовичу,  24  лютого  2001  року
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народження статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї  про
підтвердження місця проживання дитини Заянчуковської Дарини
Миколаївни,  21.12.2007 р.н.,  для її  тимчасового виїзду за межі
України

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/9 «Про  затвердження  висновку

служби  у  справах  дітей  та  сім’ї   про  підтвердження  місця
проживання  дитини  Заянчуковської  Дарини  Миколаївни,
21.12.2007  р.н.,  для  її  тимчасового  виїзду  за  межі  України»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про
підтвердження  місця  проживання  дітей  Хижняк  Анастасії
Андріївни,  07.10.2012  р.н.,  Хижняк  Катерини  Андріївни,
17.11.2014 р.н., для  їх  тимчасового виїзду за межі України

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/10 «Про  затвердження  висновку

служби  у  справах  дітей  та  сім’ї  про  підтвердження  місця
проживання дітей Хижняк Анастасії Андріївни, 07.10.2012 р.н.,
Хижняк  Катерини  Андріївни,  17.11.2014  р.н.,  для   їх
тимчасового виїзду за межі України»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.11 СЛУХАЛИ: Про  визначення  способу  участі  батька,  Третяка  Олега
Анатолійовича,  у  вихованні  малолітньої  доньки,  Третяк  Ірини
Олегівни, 15.06.2009 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/11 «Про визначення способу участі

батька,  Третяка  Олега  Анатолійовича,  у  вихованні  малолітньої
доньки, Третяк Ірини Олегівни, 15.06.2009 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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7.12 СЛУХАЛИ: Про  визначення  способу  участі  батька,  Браташ  Дмитра
Вікторовича,  у  вихованні  малолітньої  доньки,  Браташ  Ольги
Дмитрівни, 11.09.2013 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/12 «Про визначення способу участі

батька,  Браташ  Дмитра  Вікторовича,  у  вихованні  малолітньої
доньки, Браташ Ольги Дмитрівни, 11.09.2013 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.13 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення
батьківських  прав  Златова  Сергія  Васильовича  відносно
малолітнього сина Златова Дмитра Сергійовича, 14.05.2010 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/13 «Про затвердження висновку про

доцільність  позбавлення  батьківських  прав  Златова  Сергія
Васильовича  відносно  малолітнього  сина  Златова  Дмитра
Сергійовича, 14.05.2010 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.14 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення
батьківських  прав  Міхневич  Анатолія  Сергійовича  відносно
малолітньої  доньки Міхневич Крістіни Анатоліївни,  22.11.2005
р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/14 «Про затвердження висновку про

доцільність  позбавлення  батьківських  прав  Міхневич  Анатолія
Сергійовича  відносно  малолітньої  доньки  Міхневич  Крістіни
Анатоліївни, 22.11.2005 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.15 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення
батьківських прав Мохаммеда Швана Азіза відносно малолітньої
доньки, Церковняк-Городецької Стефанії  Шванівни,  31.08.2015
р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/15 «Про затвердження висновку про

доцільність  позбавлення  батьківських  прав  Мохаммеда  Швана
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Азіза  відносно  малолітньої  доньки,  Церковняк-Городецької
Стефанії  Шванівни,  31.08.2015 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.16 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення
батьківських  прав  Однолька  Анатолія  Анатолійовича  відносно
малолітнього сина, Однолька Данила Анатолійовича, 25.10.2006
р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/16 «Про затвердження висновку про

доцільність  позбавлення  батьківських  прав  Однолька  Анатолія
Анатолійовича  відносно  малолітнього  сина,  Однолька  Данила
Анатолійовича, 25.10.2006 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.17 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Глиняному  Ігорю  Сергійовичу  на
укладання договору дарування квартири за адресою: м.  Ірпінь,
вул. Висока, буд. 10-А, кв. 4

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/17 «Про надання дозволу Глиняному

Ігорю Сергійовичу на укладання договору дарування квартири за
адресою: м. Ірпінь, вул. Висока, буд. 10-А, кв. 4»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.18 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Пархоменко  Наталії  Костянтинівні
представляти законні права та інтереси свого малолітнього сина,
Пархоменка  Олександра  Валерійовича  13.10.2006  р.н.,  при
укладанні  та  підписанні  договору  купівлі-продажу  1/4  частки
квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова,
буд. 6-а, кв. 4

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/18 «Про надання дозволу Пархоменко

Наталії  Костянтинівні  представляти  законні  права  та  інтереси
свого малолітнього сина, Пархоменка Олександра Валерійовича
13.10.2006 р.н.,  при укладанні  та  підписанні  договору  купівлі-
продажу  1/4  частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Авіаконструктора Антонова, буд. 6-а, кв. 4»  (додається)
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Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.19 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Можарівській  Олені  Феліксівні  та
Можарівському Анатолію Петровичу на укладання та підписання
їхньою  неповнолітньою  донькою,  Можарівською  Мариною
Анатоліївною,  02.01.2004  р.н.,  договору  купівлі-продажу  1/5
частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,   вул.  Северинівська,
(Жовтнева) буд. 162, кв.76

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/19 «Про  надання  дозволу

Можарівській  Олені  Феліксівні  та  Можарівському  Анатолію
Петровичу на укладання та підписання їхньою неповнолітньою
донькою, Можарівською Мариною Анатоліївною, 02.01.2004 р.н.,
договору  купівлі-продажу  1/5  частки  квартири  за  адресою:  м.
Ірпінь,   вул.  Северинівська,  (Жовтнева)  буд.  162,  кв.76»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.20 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Романько  Ганні  Ігорівні  представляти
законні права та інтереси свого малолітнього сина Сєрова Лева
Костянтиновича,  10.06.2017  р.н.,  при  укладанні  та  підписанні
договору купівлі-продажу квартири за  адресою: м.  Ірпінь,  вул.
Тургенівська, буд. 50 в, кв. 104

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/20 «Про надання дозволу Романько

Ганні  Ігорівні  представляти  законні  права  та  інтереси  свого
малолітнього сина Сєрова Лева Костянтиновича, 10.06.2017 р.н.,
при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу квартири
за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Тургенівська,  буд.  50  в,  кв.  104»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.21 СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу Сулім Ярославу Васильовичу на укладання
договору дарування 1/2 частки квартири за адресою: м. Ірпінь,
вул. Варшавська (Радянська), буд. 95-к, кв. 2

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/21 «Про   надання  дозволу  Сулім

Ярославу  Васильовичу  на  укладання  договору  дарування  1/2
частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська
(Радянська), буд. 95-к, кв. 2»  (додається)
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Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виділення розміру часток у спільному
сумісному  майні,  а  саме  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Рибака Натана, буд. 25-В/2, кв. 11

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/22 «Про  надання  дозволу  на

виділення розміру часток у спільному сумісному майні,  а саме
квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Рибака Натана, буд. 25-В/2,
кв. 11»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.23 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Замані Ігорю Миколайовичу та Романовій
Ользі  Іванівні  на  поділ  спільного  майна  подружжя,  а  саме
квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4 з, кв. 16

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/23 «Про  надання  дозволу  Замані

Ігорю  Миколайовичу  та  Романовій  Ользі  Іванівні  на  поділ
спільного  майна  подружжя,  а  саме  квартири  за  адресою:  м.
Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4 з, кв. 16»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.24 СЛУХАЛИ: Про   визначення  місця  проживання  малолітньої  Хижняк
Анастасії  Андріївни,  07.10.2012  р.н.  та  малолітньої  Хижняк
Катерини  Андріївни,  17.11.2014  р.н.  з  матір’ю,  Лагодною
Наталією Анатоліївною

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/24 «Про   визначення  місця

проживання малолітньої Хижняк Анастасії Андріївни, 07.10.2012
р.н. та малолітньої Хижняк Катерини Андріївни, 17.11.2014 р.н. з
матір’ю, Лагодною Наталією Анатоліївною»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.25 СЛУХАЛИ: Про визначення місця  проживання малолітньої  Філіппової  Теа
Олександрівни, 03.12.2015 р.н., з матір’ю, Філіпповою Євгенією
Андріївною
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Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/25 «Про  визначення  місця

проживання  малолітньої  Філіппової  Теа  Олександрівни,
03.12.2015  р.н.,  з  матір’ю,  Філіпповою  Євгенією  Андріївною»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.26 СЛУХАЛИ: Про  визначення  місця  проживання   малолітнього  Копаниці
Ярослава Романовича, 10.12.2010 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №194/26 «Про  визначення  місця

проживання   малолітнього  Капаниці  Ярослава  Романовича,
10.12.2010 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
8.1 СЛУХАЛИ: Про  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.  Андрейка

Данила  Миколайовича  в  м.  Ірпінь  по  вул.  академіка  Заріфи
Алієвої, 54
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  195/1  «Про  зміну  адресного  номеру

земельної  ділянки  гр.  Андрейка  Данила  Миколайовича  в  м.
Ірпінь по вул. академіка Заріфи Алієвої, 54»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.2 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після розподілу земельної ділянки гр. Нестерова О.В. в м. Ірпінь
по вул. Чехова,  4-ж

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/2 «Про закріплення нових адресних

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки
гр. Нестерова О.В. в м. Ірпінь по  вул. Чехова,  4-ж»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.3 СЛУХАЛИ: Про   закріплення  адреси  земельній  ділянці  після  об’єднання
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земельних ділянок гр. Овчаренко Т.М. в м. Ірпінь, вул. Лугова,
30д, 30-є

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/3 «Про  закріплення адреси земельній

ділянці після об’єднання земельних ділянок гр. Овчаренко Т.М. в
м. Ірпінь, вул. Лугова, 30д, 30-є»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки гр. Пікулика О.Б.
в  м. Ірпінь по вул. Університетській, 25

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  195/4 «Про  зміну  адресного  номеру

земельної ділянки гр. Пікулика О.Б. в м. Ірпінь по                    вул.
Університетській, 25»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.5 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться
у власності гр.  Бутрімас  М.В. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 32-а.

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  195/5 «Про  зміну  адресного  номеру
земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Бутрімас  М.В.
в м.Ірпінь по вул.  Лугова, 32-а»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.6 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку  гр. Роспотнюка Л. Л. в
м. Ірпінь по вул. Білокур, 1-н

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/6 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку
гр.  Роспотнюка  Л.  Л.  в  м.  Ірпінь  по    вул.  Білокур,  1-н.»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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8.7 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку гр. Роспотнюка Л. Л. в
м. Ірпінь по вул. Білокур

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/7 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку
гр. Роспотнюка Л. Л. в м. Ірпінь по вул. Білокур»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської  ради  №181/13  від  15.08.2016  року:  «Про  виділення
частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності  гр.
Ціціленка  О.А.,  гр.  Ціціленко  Т.П.  та  гр.  Соколюк  О.А.  в  м.
Ірпінь по вул. Лисенка, 11»

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/8 «Про внесення змін  до рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №181/13  від
15.08.2016  року:  «Про  виділення  частин  житлового  будинку  в
окремі об’єкти власності гр. Ціціленка О.А., гр. Ціціленко Т.П. та
гр. Соколюк О.А. в м. Ірпінь по вул. Лисенка, 11»»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.9 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності       гр. Чирви Г.М., гр. Сябрука О.В., гр. Конєвої Т.В. та
гр.  Мороко  О.Л.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Соборній,  120-а  з
присвоєнням нових поштових адрес.   
                                                                            

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/9 «Про виділення частин житлового

будинку в окремі об’єкти власності гр. Чирви Г.М., гр. Сябрука
О.В.,  гр.  Конєвої  Т.В.  та гр.  Мороко О.Л.  в  м.  Ірпінь по вул.
Соборній,  120-а  з  присвоєнням  нових  поштових  адрес»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.10 СЛУХАЛИ: Про  зміну  поштової  адреси  об’єкта  нерухомого  майна  –
житлового  будинку   гр.  Ковальської  Г.  П.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Соборній, 122
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Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  195/10 «Про  зміну  поштової  адреси

об’єкта нерухомого майна –  житлового будинку  гр. Ковальської
Г. П. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 122»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 1 (Чернявська О.І.)

8.11 СЛУХАЛИ: Про  зміну  поштової  адреси  об’єкта  нерухомого  майна  –
житлового будинку  гр. Ковальського В.  О. в м.  Ірпінь по вул.
Соборній, 122

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  195/11 «Про  зміну  поштової  адреси

об’єкта  нерухомого  майна  –   житлового  будинку   гр.
Ковальського  В.  О.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Соборній,  122»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.12 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр.
Курілайтене В.І. в м. Ірпінь по вул. Кірічіка, 7

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 195/12 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному
житловому  будинку  гр.  Курілайтене  В.І.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Кірічіка, 7»  (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий                            А.В. Попсуй
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П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконавчого комітету Ірпінської міської ради

                                                                           від  „02” жовтень 2018 р.

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1
Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між міським головою,
заступниками та керуючим справами

188

ПИТАНЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

2.1
Про  затвердження  Порядку  використання  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для
лікування окремих захворювань

189/1

2.2
Про  затвердження  Порядку  фінансування  цільових  видатків  на  лікування
хворих на цукровий діабет

189/2

2.3
Про  затвердження  Порядку  використання  субвенції  на  пільгове  медичне
обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи

189/3

2.4
Про підготовку проекту бюджету міста Ірпінь на 2019 рік та прогнозу бюджету
міста на 2020-2021 роки

189/4

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

3.

Про внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради
№147  від  24.07.2018  року  «Про  затвердження  комісії  із  самоврядного
контролю  за  використанням  та  охороною  земель  територіальної  громади
м. Ірпінь, згідно додатку №1»

190

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

4.1 Про взяття на квартирний облік 191/1

4.2 Про внесення змін до квартирних справ 191/2

4.3 Про передачу квартир у власність громадян 191/3

4.4
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
24.07.2018  року  №  152/12  «Про  виключення  житлових  приміщень  з  числа
службових»

191/4

4.5
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
14.08.2018 № 164/5 «Про надання службового житла Харітоненко Л.А.»

191/5

4.6
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
10.04.2018 року № 81/1 «Про передачу квартир у власність громадян»

191/6

4.7 Про надання службового житла 191/7

4.8
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ,
які надає КП «УЖКГ «Біличі»

191/8

4.9
Про  передачу  транспортного  засобу  КПП  «Теплоенергопостач»  Ірпінської
міської ради 191/9

4.10 Щодо реалізації проекту громадського бюджету «Квіткове місто» 191/10
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ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

5.1
Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту «Капітальний
ремонт дороги з тротуаром по вул. 11-та лінія від вул. Гостомельське шосе до
вул. Ломоносова в м. Ірпінь Київської області»

192/1

5.2
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  проекту
«Реконструкція зовнішньої водопровідної мережі по вул. 8-го Березня від вул.
Тургенівська до вул. Миру в м. Ірпінь Київської області»

192/2

5.3
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  проекту
«Реконструкція  зовнішньої  водопровідної  мережі  по  вул.  Тищенко  від  вул.
Університетська до вул. Виговського в м. Ірпінь Київської області»

192/3

5.4
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  проекту
«Реконструкція прибудинкової території по вул. Северинівська 11 в м. Ірпінь
Київської області»

192/4

5.5 Про затвердження проектно-кошторисної документації 192/5

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

6.1

Про затвердження бланку протоколу  для КП «Контроль благоустрою міста»
Ірпінської  міської  ради,  щодо  складання  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  ст.  152  КУпАП  на  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-
підприємців

193/1

6.2 Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня 193/2

6.3
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та на надання послуг у
сфері розваг під час проведення заходів до Дня міста Ірпеня фізичним особам-
підприємцям та юридичним особам

193/3

6.4
Про  надання  дозволу  на  проведення  відеозйомки  в  місті  Ірпінь  ТОВ
«УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШН СТУДІЯ» 193/4

6.5
Про надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю в  місті  Ірпінь  по вул.
Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного майданчику)

193/5

6.6
Про встановлення режиму тиші, перекриття вулиць міста у період святкування
Дня міста Ірпеня Київської області

193/6

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

7.1
Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
неповнолітньому Прімі Дмитру Анатолійовичу, 31.08.2003 р.н.

194/1

7.2
Про  надання  статусу  дитини-сироти  неповнолітньому  Самсоненку  Дмитру
Олександровичу, 22.07.2002 р.н.

194/2

7.3
Про  надання  статусу  дитини-сироти  малолітній  Самсоненко  Уляні
Олександрівні, 04.02.2008. р.н.

194/3

7.4
Про  встановлення  опіки  над  неповнолітнім  Самсоненко  Дмитром
Олександровичем, 22.07.2002 р.н.

194/4

7.5
Про  встановлення  опіки  над   малолітньою  Самсоненко  Уляною
Олександрівною, 04.02.2008 р.н.

194/5

7.6
Про   затвердження  висновку  про  доцільність  повернення  малолітнього
Поліщука  Гліба  Ігоровича,  15.05.2013  р.н.  матері,  Шестопалюк  Наталії
Володимирівні

194/6

7.7
Про  надання  малолітній  Ткаченко  Зарині  Сергіївни,  25  жовтня  2011  р.н.,
статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів

194/7
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7.8
Про надання неповнолітньому Штомпелю Ярославу Віталійовичу, 24 лютого
2001 року народження статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

194/8

7.9
Про  затвердження  висновку  служби  у  справах  дітей  та  сім’ї   про
підтвердження місця проживання дитини Заянчуковської Дарини Миколаївни,
21.12.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України

194/9

7.10

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про підтвердження
місця проживання дітей Хижняк Анастасії Андріївни, 07.10.2012 р.н., Хижняк
Катерини  Андріївни,  17.11.2014  р.н.,  для   їх   тимчасового  виїзду  за  межі
України

194/10

7.11
Про  визначення  способу  участі  батька,  Третяка  Олега  Анатолійовича,  у
вихованні малолітньої доньки, Третяк Ірини Олегівни, 15.06.2009 р.н.

194/11

7.12
Про  визначення  способу  участі  батька,  Браташ  Дмитра  Вікторовича,  у
вихованні малолітньої доньки, Браташ Ольги Дмитрівни, 11.09.2013 р.н.

194/12

7.13
Про затвердження  висновку про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Златова  Сергія  Васильовича  відносно  малолітнього  сина  Златова  Дмитра
Сергійовича, 14.05.2010 р.н.

194/13

7.14
Про затвердження  висновку про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Міхневич  Анатолія  Сергійовича  відносно  малолітньої  доньки  Міхневич
Крістіни Анатоліївни, 22.11.2005 р.н.

194/14

7.15
Про затвердження  висновку про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Мохаммеда Швана Азіза відносно малолітньої доньки, Церковняк-Городецької
Стефанії  Шванівни,  31.08.2015 р.н.

194/15

7.16
Про затвердження  висновку про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Однолька  Анатолія  Анатолійовича  відносно  малолітнього  сина,  Однолька
Данила Анатолійовича, 25.10.2006 р.н.

194/16

7.17
Про надання  дозволу  Глиняному Ігорю Сергійовичу  на  укладання  договору
дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Висока, буд. 10-А, кв. 4

194/17

7.18

Про надання дозволу Пархоменко Наталії Костянтинівні представляти законні
права  та  інтереси  свого  малолітнього  сина,  Пархоменка  Олександра
Валерійовича 13.10.2006 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-
продажу  1/4  частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Авіаконструктора
Антонова, буд. 6-а, кв. 4

194/18

7.19

Про  надання  дозволу  Можарівській  Олені  Феліксівні  та  Можарівському
Анатолію  Петровичу  на  укладання  та  підписання  їхньою  неповнолітньою
донькою,  Можарівською  Мариною  Анатоліївною,  02.01.2004  р.н.,  договору
купівлі-продажу  1/5  частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,   вул.
Северинівська, (Жовтнева) буд. 162, кв.76

194/19

7.20

Про надання дозволу Романько Ганні Ігорівні представляти законні права та
інтереси  свого  малолітнього  сина  Сєрова  Лева  Костянтиновича,  10.06.2017
р.н.,  при  укладанні  та  підписанні  договору  купівлі-продажу  квартири  за
адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50 в, кв. 104

194/20

7.21
Про  надання дозволу Сулім Ярославу Васильовичу на укладання договору
дарування  1/2  частки  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська
(Радянська), буд. 95-к, кв. 2

194/21

7.22
Про  надання  дозволу  на  виділення  розміру  часток  у  спільному  сумісному
майні, а саме квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Рибака Натана, буд. 25-В/2,
кв. 11

194/22
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7.23
Про надання дозволу Замані Ігорю Миколайовичу та Романовій Ользі Іванівні
на поділ спільного майна подружжя, а саме квартири за адресою: м. Ірпінь,
вул. Лісова, буд. 4 з, кв. 16

194/23

7.24
Про  визначення місця проживання малолітньої Хижняк Анастасії Андріївни,
07.10.2012 р.н. та малолітньої Хижняк Катерини Андріївни, 17.11.2014 р.н. з
матір’ю, Лагодною Наталією Анатоліївною

194/24

7.25
Про визначення місця проживання малолітньої Філіппової Теа Олександрівни,
03.12.2015 р.н., з матір’ю, Філіпповою Євгенією Андріївною

194/25

7.26
Про  визначення  місця  проживання   малолітнього  Копаниці  Ярослава
Романовича, 10.12.2010 р.н.

194/26

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

8.1
Про  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.  Андрейка  Данила
Миколайовича в м. Ірпінь по вул. академіка Заріфи Алієвої, 54

195/1

8.2
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
земельної ділянки гр. Нестерова О.В. в м. Ірпінь по вул. Чехова,  4-ж

195/2

8.3
Про закріплення адреси земельній ділянці після об’єднання земельних ділянок
гр. Овчаренко Т.М. в м. Ірпінь, вул. Лугова, 30д, 30-є

195/3

8.4
Про зміну адресного номеру земельної ділянки гр. Пікулика О.Б. в м. Ірпінь по
вул. Університетській, 25

195/4

8.5
Про зміну адресного номеру земельної ділянки,  що знаходиться у власності
гр.  Бутрімас  М.В. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 32-а

195/5

8.6
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
житловому будинку  гр. Роспотнюка Л. Л. в м. Ірпінь по вул. Білокур, 1-н

195/6

8.7
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
житловому будинку гр. Роспотнюка Л. Л. в м. Ірпінь по вул. Білокур

195/7

8.8

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської ради
№181/13  від  15.08.2016  року:  «Про  виділення  частин  житлового  будинку  в
окремі об’єкти власності гр. Ціціленка О.А., гр. Ціціленко Т.П. та гр. Соколюк
О.А. в м. Ірпінь по вул. Лисенка, 11»

195/8

8.9
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр.  Чирви  Г.М.,  гр.  Сябрука  О.В.,  гр.  Конєвої  Т.В.  та  гр.  Мороко  О.Л.  в
м. Ірпінь по вул. Соборній, 120-а з присвоєнням нових поштових адрес

195/9

8.10
Про зміну поштової адреси об’єкта нерухомого майна –  житлового будинку 
гр. Ковальської Г. П. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 122

195/10

8.11
Про зміну поштової адреси об’єкта нерухомого майна –  житлового будинку 
гр. Ковальського В. О. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 122

195/11

8.12
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
багатоквартирному житловому будинку гр. Курілайтене В.І. в м. Ірпінь по  вул.
Кірічіка, 7

195/12

Керуючий справами                                                                         Д. М. Негреша
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