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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л  № 2  

засідання виконавчого комітету 
24 січня 2017 р. м. Ірпінь

Головуючин Карплюк В.А. -  міський голова

Секретар Негреша Д.М. -  керуючий справами

Денисенко Ю.О. 
Хрнстюк Д.В. 
Гащввкевич М.М. 
Семко Н.Г.» 
Гірник А.П. 
Вигінний В .М., 
Кижлай С.В. 
Памазан A.C. 
Матюшина О.В. 
Демчишин Д.Д. 
Бойчук У.В. 
Кульчицька Ю.А. 
Куровський М.Б. 
ЧмелюкВ.В.

Взяли участь у засіданні:

Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Михальченко Л.Я., Прилипко Ю.І., Пащинський С.І., Федорук Л.П.

Присутні на засіданні:

1. Данилюк С.В. Нач.фінансового управління
2. Литвинов A.B. Нач.упр-ня ЖКГ
3. Дворшков I.C. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури
5. Алексеева С.В. КП «Контроль благоустрою міста»
6. Парахша В.А. Нач. загального відділу
7. Наказненко О.М. Журналіст
8. Сннанова Т. Гол.спец.відділу комгіютерного забезпечення
9. Терещенко A.I. Нач. Служби у справах дітей
10. Маркушин О.Г. Директор КП «Ірпіньводоканал»
11. Ярошенко Т.Ю. Нач. орг.відділу
12. Ппсулик B.C. Депутат IMP
13. Вовк В.А. Нач. КП «Муніципальна варта»
16. Страховський A.A. Депутат Ірпінської МР
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17. Представник TOB «Домобудівна компанія №7 ЛТД»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного 
Доповідає: Карплюк В.А. -  міський голова

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко А.І., начальник служби у справах дітей, запропонувала внести на розгляд 
питання:

- «Про встановлення опіки над малолітнім Кирильчатенком В.А., 30.12.2014 р.н.»; 
Карплюк В.А. запропонував зняти питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд на 
доопрацювання»:

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Реконструкція 
дороги з тротуаром по вул.Пушкіна у сел. Гостомель Київської області»»;
«Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний 

ремонт покрівлі міської бібліотеки по вул. Ш евченка За в м.Ірпінь Київської 
області»;

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Реконструкція 
прибудинкових територій між вул. Соборна та вул. Миру в м. Ірпінь Київської 
області»;

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Реконструкція 
будівлі гуртожитку з надбудовою другого поверху по вул.Ново-Ірпінська, 2-а в 
м. Ірпінь Київської області»;

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво 
зливової каналізації по вул. Університетська від вул. Чехова до вул. Пушкінська 
в м. Ірпінь Київської області»;

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний 
ремонт дороги з тротуарами по вул. З.Алієвої від вул. Ш евченка до вул. Садова 
в м. Ірпінь Київської області»;

Вовк В.А., нач.КП « М уніципальна варта», запропонував внести на розгляд питання:
- «Про надання повноважень працівника КП «Муніципальна варта» на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП»;

ВИРІШ ИЛИ: взяти Порядок денний із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 
Ірпінської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року № 1694- 
26-УІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік»

Данилюк Є.В. -  
нач. фінансового 

управління
2. Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2016 рік - I I -

3. Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки 
обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги

Литвинов A.B. -  
нач. упр-ня ЖКГ

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

4.1 Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у 
власність громадян.

Литвинов A.B. -  
нач. упр-ня ЖКГ

4.2 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 
справи -II-

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ  МІСТА»

5.1 Про надання дозволу на проведення продуктових ярмарок в межах 
міста Ірпеня

Алєксєєва Є.В. -  
директор КП
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5.2
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 
Авіаконструктора Антонова фізичній особі-підприємцю Іванченко 
І.О.

-II-

5.3
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 
Авіаконструктора Антонова фізичній особі-підприємцю Панченко 
А.А.

-II-

5.4
Про надання дозволу на встановлення дитячого атракціону по вул. 
Ш евченка на центральній площі фізичній особі-підприємцю 
Гаврош І.Ю.

-II-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

6.1
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, малолітньому Кирильчатенку Владиславу 
Андрійовичу, 30.12.2014 р.н.

Терещенко А.І. -  
нач. служби

6.2
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 
батьківських прав Пилипенко Людмилу Вадимівну відносно 
малолітньої доньки Пилипенко СофіїВадимівни,23.03.2016 р.н.

-II-

6.3 Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 
малолітнім Троїцьким Федіром Миколайовичем, 18.06.2016 р.н. -II-

6.4 Про встановлення опіки над малолітнім Кирильчатенком В.А., 
30.12.2014 р.н. -II-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

7.1
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 
власності гр. Крук В.М. в м. Ірпінь по вул. Житомирській, 50-а

Сапон М.М. -  нач. 
відділу

7.2
Про погодження гр. Прудкевич Т.Д.зміни адреси земельній ділянці 
в м. Ірпінь по вул.Пушкінській,28/1

-//-

7.3
Про надання гр. Смоляр І.В. містобудівних умов і обмежень на 
забудову земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Соборній, 81-а - I I -

7.4

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 
багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями адреси: м. Ірпінь, вул. Садова, 45-6 
ТОВ «Домобудівна компанія №7 ЛТД»

- I I -

7.5
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 
розподілу ділянки в м. Ірпінь по вул. Виговського (раніше 
Суворова), 1-м гр. Чуєвої Л.П.

- I I -

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

8.
Про надання повноважень працівникам КП «Муніципальна варта» 
на складання протоколів про адміністративні правопорушення за 
ст. 152КУпАП

Вовк В.А. -  нач. 
КП «Муніципальна 

варта»

Голосували:
“За” -  16 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:
Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 
Ірпінської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року № 
1694-26-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 
Данилюк Є.В. -  нач. фінансового управління 
Прийняти рішення №  16 «Про проект рішення «Про внесення 
змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання 
від 22.12.2016 року № 1694-26-VII «Про міський бюджет м. 
Ірпінь на 2017 рік» (додається)
“За” -1 6  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2016 рік 
Данилюк Є.В. -  нач. фінансового управління 
Прийняти рішення №  17 «Про звіт про виконання міського 
бюджету м. Ірпінь за 2016 рік» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки 
обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги 
Литвинов A.B. -  нач. упр-ня ЖКГ
Прийняти рішення №  18 «Про затвердження нового складу 
робочої групи з перевірки обґрунтованості тарифів на житлово- 
комунальні послуги» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

4Л СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

4.2 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у 
власність громадян.
Литвинов A.B. -  нач. упр-ня ЖКГ
Прийняти рішення №  19/1 «Про передачу квартир та жилих 
приміщень у гуртожитку у власність громадян» (додається) 
“За” -1 6  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 
справи
Литвинов A.B. -  нач. упр-ня ЖКГ
Прийняти рішення №  19/2 «Про взяття на квартирний облік, 
внесення змін до квартирної справи» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
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ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ  МІСТА»
5Л

5.2

5.3

5.4

6.1

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Про надання дозволу на проведення продуктових ярмарок в 
межах міста Ірпеня 
Алексеева Є.В. -  директор КП
Прийняти рішення №  20/1 «Про надання дозволу на 
проведення продуктових ярмарок в межах міста Ірпеня» 
(додається)
“За” -1 6  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 
Авіаконструктора Антонова фізичній особі-підприємцю
Іванченко І.О.
Алексеева Є.В. -  директор КП
Прийняти рішення №  20/2 «Про надання дозволу на виносну 
та виїзну торгівлю по вул. Авіаконструктора Антонова фізичній 
особі-підприємцю Іванченко І.О.» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 
Авіаконструктора Антонова фізичній особі-підприємцю
Панченко A.A.
Алексеева Є.В. -  директор КП
Прийняти рішення №  20/3 «Про надання дозволу на виносну 
та виїзну торгівлю по вул. Авіаконструктора Антонова фізичній 
особі-підприємцю Панченко A.A.» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про надання дозволу на встановлення дитячого атракціону по 
вул. Ш евченка на центральній площі фізичній особі- 
підприємцю Г аврош І.Ю.
Алексеева Є.В. -  директор КП
Прийняти рішення № 20/4 «Про надання дозволу на 
встановлення дитячого атракціону по вул. Ш евченка на 
центральній площі фізичній особі-підприємцю Гаврош І.Ю.» 
(додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, малолітньому Кирильчатенку Владиславу 
Андрійовичу, 30.12.2014 р.н.
Терещенко A.I. -  начальник служби
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ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

Прийняти рішення №  21/1 «Про встановлення статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 
Кирильчатенку Владиславу Андрійовичу, ЗОЛ2.2014 р.н.» 
(додається)
“За” -16 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 
батьківських прав Пилипенко Людмилу Вадимівну відносно 
малолітньої доньки Пилипенко Софії Вадимівни,23.03.2016 
р.н.
Терещенко А.І. -  начальник служби
Прийняти рішення №  21/2 «Про затвердження висновку
про доцільність позбавлення батьківських прав Пилипенко 
Людмилу Вадимівну відносно малолітньої доньки Пилипенко 
Софії Вадимівни,23.03.2016 р.н.» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

позбавленої
Троїцьким

батьківського
Федіром

Про втрату статусу дитини, 
піклування, малолітнім
М иколайовичем,!8.06.2016 р.н.
Терещенко А.І. -  начальник служби
Прийняти рішення №  21/3 «Про втрату статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, малолітнім Троїцьким 
Федіром Миколайовичем, 18.06.2016 р.н.» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про встановлення опіки над малолітнім Кирильчатенком В.А., 
30.12.2014 р.н.
Терещенко А.І. -  начальник служби
Прийняти рішення №  21/4 «Про встановлення опіки над 
малолітнім Кирильчатенком В.А., 30.12.2014 р.н.»
(додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що
знаходиться у власності гр. Крук В.М. в м. Ірпінь по вул. 
Житомирській, 50-а 

Доповідає: Сапон М.М. -  нач. відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №  22/1 «Про зміну адресного номеру

земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Крук В.М.
в м. Ірпінь по вул. Житомирській, 50-а» (додається)



Голосували: “За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

Про погодження гр. Прудкевич Т.Д.зміни адреси земельній 
ділянці в м. Ірпінь по вул.Пушкінській,28/1 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення №  22/2 «Про погодження гр. Прудкевич 
Т.Д.зміни адреси земельній ділянці в м. Ірпінь по 
вул.Пушкінській,28/1» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про надання гр. Смоляр І.В. містобудівних умов і обмежень 
на забудову земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Соборній, 
81-а
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення №  22/3 «Про надання гр. Смоляр І.В. 
містобудівних умов і обмежень на забудову земельної 
ділянки в м. Ірпінь по вул. Соборній, 81-а» (додається)
“За” -16  
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 
- багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями адреси: м. Ірпінь, вул. Садова, 
45-6 ТОВ «Домобудівна компанія №7 ЛТД»
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення «Про присвоєння новоствореному 
об’єкту нерухомого майна - багатоквартирному житловому 
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями 
адреси: м. Ірпінь, вул. Садова, 45-6 ТОВ «Домобудівна
компанія №7 ЛТД»»
“За” -1 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  15 
Рішення не прийнято

Про присвоєння нових адресних номерів земельним 
ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь по вул. 
Виговського (раніше Суворова), 1-м гр. Чуєвої Л.П.
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення №  22/4 «Про присвоєння нових 
адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 
ділянки в м. Ірпінь по вул. Виговського (раніше Суворова), 
1-м гр. Чуєвої Л.П.» (додається)
“За” -15 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  1



-

8. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

Про надання повноважень працівникам КП «Муніципальна 
варта» на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст. 152 КУпАП 
Вовк В.А. -  нач. КП «Муніципальна варта»
Прийняти рішення №  23 «Про надання повноважень 
працівникам КП «Муніципальна варта» на складання 
протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 
КУпАП» (додається)
“За” -16  
‘Проти” -  0

В.А. Карплюк

рішень, які було прийнято на засіданні 
виконкому Ірпінської міської ради

від „24” січня 2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 
Ірпінської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року № 1694-26- 
VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» № 16

2. Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2016 рік
№ 17

3.
Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки 
обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги № 18

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

4Л Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у власність 
громадян. № 19/1

4.2 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної справи № 19/2

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОСУТРОЮ  МІСТА»

5.1 Про надання дозволу на проведення продуктових ярмарок в межах 
міста Ірпеня № 20/1

5.2
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 
Авіаконструктора Антонова фізичній особі-підприємцю 
Іванченко І.О.

№ 20/2

5.3
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 
Авіаконструктора Антонова фізичній особі-підприємцю 
Панченко A.A.

№ 20/3
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5.4

Про надання дозволу на встановлення дитячого атракціону по вул. 
Шевченка на центральній площі фізичній особі-підприємцю 
ГаврошІ.Ю .

№ 20/4

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

6.1

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, малолітньому Кирильчатенку Владиславу Андрійовичу, 
30.12.2014 р.н. № 21/1

6.2

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 
батьківських прав Пилипенко Людмилу Вадимівну відносно 
малолітньої доньки Пилипенко Софії Вадимівни,23.03.2016 р.н. № 21/2

6.3
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 
малолітнім Троїцьким Федіром М иколайовичем,18.06.2016 р.н. № 21/3

6.4
Про встановлення опіки над малолітнім Кирильчатенком В.А., 
30.12.2014 р.н. № 21/4

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

7.1
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 
власності гр. Крук В.М. в м. Ірпінь по вул. Житомирській, 50-а № 22/1

7.2
Про погодження гр. Прудкевич Т.Д.зміни адреси земельній ділянці 
в м. Ірпінь по вул.Пушкінській,28/1 № 22/2

7.3
Про надання гр. Смоляр І.В. містобудівних умов і обмежень на 
забудову земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Соборній, 81-а № 22/3

7.4

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 
розподілу ділянки в м. Ірпінь по вул. Виговського (раніше Суворова), 
1-м гр. Чуєвої Л.П. № 22/4

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

8.
Про надання повноважень працівникам КП «Муніципальна варта» на 
складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 
КУпАП

№ 23

Ш : .

Керуючий справами
^  А

Д.М. Негреша

•г 
-
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