
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «03» грудня 2019 року 9.00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 

ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський бюджет                    

м. Ірпінь на 2019 рік» 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

2. 
Про проведення фольклорного фестивалю-конкурсу обрядів та пісень 

зимового календарного періоду «Калита» 

Антонюк Є.П. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. – 

директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

4.1 

Про надання дозволу на обслуговування зимової льодової ковзанки та 

надання послуг у сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка 

(Центральна площа) 

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

4.2 
Про надання дозволу на проведення Новорічно-різдвяної ярмарки за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна площа) 
-//- 

4.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ялинками, соснами, 

новорічними прикрасами та іграшками  на території міста Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про затвердження нового складу спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради. 

Зброжек П.В. –  

нач. управління 

5.2 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 29.08.2019р. №132/3 
-//- 

5.3 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 29.08.2019р. №132/2 
-//- 

5.4 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 29.08.2019р. №132/1 
-//- 

5.5 

Про затвердження протоколу № 2 від 16.10.2019р. комісії з використання у 

2019 році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

-//- 

5.6 

Про затвердження протоколу № 3 від 20.11.2019р. комісії з використання у 

2019 році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

-//- 



5.7 

Про затвердження протоколу № 4 від 25.11.2019р. комісії з використання у 

2019 році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 Про продовження терміну дії службового ордеру та видачу нового ордеру 
Канюра С.О. – заст. 

нач. управління 

6.2 
Про виведення квартири № 323 в будинку № 26, корпус 1 по вулиці 

Пономарьова в смт Коцюбинське із числа службових 
-//- 

6.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

6.4 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 24.05.1994 № 57 «Про передачу квартир /будинків/ 

Ірпінської міської Ради народних депутатів у власність громадян» 

-//- 

6.5 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

6.6 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

6.7 Про упорядкування квартирних справ -//- 

6.8 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло                           

гр. Михай Р.В. 
-//- 

6.9 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 18.12.2018 №240/8 
-//- 

6.10 
Про погодження Інвестиційної програми КПП «Теплоенергопостач» на 

2019 рік 
-//- 

6.11 
Про погодження КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської 

ради ціни на деревину, отриману від впорядкування території м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку  гр. Бабак   К.М. нової поштової адреси: м. Ірпінь,  вул.  Миколи 

Носова, 9 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

7.2 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями гр. Білокура В.О. в  м. Ірпінь 

по вул. Гагаріна, 40 

-//- 

7.3 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – магазину  ФОП  Довганич А.С. в  м. Ірпінь по                                      

вул. Авіаконструктора Антонова, 10-а 

-//- 

7.4 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – магазину  ФОП  Довганич А.С. в  м. Ірпінь по                                     

вул. Авіаконструктора Антонова, 10-б 

-//- 

7.5 

Про погодження гр. Зелінській Н.В. переведення садового будинку в                   

м. Ірпінь, садівницьке товариство «Енергетик» по вул. Енергетиків, 55 в 

житловий будинок 

-//- 

7.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності               

гр. Краснової О.І. та гр. Назаренко Т.А. в м. Ірпінь по провул. ІІ 

Український, 13 з присвоєнням нових адрес 

-//- 

7.7 
Про зміну  поштової    адреси гаража, що знаходиться у власності                       

гр.  Окуджави З.С. в м. Ірпінь по вул.  Мечнікова, 8 
-//- 

7.8 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

господарському двору  ПМП «Діабаз» нової поштової адреси: м. Ірпінь,    

вул. Миру , 2-д 

-//- 

7.9 
Про оформлення ТОВ «ІНТЕРОКО» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Тараса Шевченка, 4-В в м. Ірпінь 
-//- 



7.10 
Про оформлення ФОП Хармишеву Є.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Тараса Шевченка, 4-д в м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Ляпіну Андрію 

Максимовичу, 12.12.2007 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

8.2 
Про встановлення опіки над малолітнім Ляпіним Андрієм Максимовичем, 

12.12.2007 р.н. 
-//- 

8.3 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

неповнолітньому Кіку Богдану Олеговичу, 11.12.2002 р.н. 
-//- 

8.4 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Кіку Богданом Олеговичем, 

11.12.2002 р.н. 
-//- 

8.5 
Про встановлення опіки над малолітньою Мироненко Тетяною Юріївною, 

06.04.2016 р.н. 
-//- 

8.6 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Ткачука Давіда Дмитровича, 06.06.2007 р.н., з матір'ю, Ткачук 

Лесею Борисівною 

-//- 

8.7 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

неповнолітньої Стіни Поліни Олексіївни, 16.06.2006 р.н., з матір'ю, Стіною 

Ольгою Юріївною 

-//- 

8.8 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої 

Ткаченко Зарини Сергіївни, 25.10.2011 р.н., з матір'ю, Ткаченко Вікторією 

Анатолієвною 

-//- 

8.9 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

неповнолітніх дітей: Степанець Аріни Павлівни, 03.01.2011 р.н., та 

Степанець Анастасії Павлівни, 03.01.2011 р.н., з матір'ю, Степанець Таїсією 

Сергіївною 

-//- 

8.10 

Про визначення місця проживання малолітнього Месхії Данііла 

Вахтанговича,18.10.2008р.н., з матір’ю Турманідзе (Федусенко) Ольгою 

Геннадіївною 

-//- 

8.11 

Про затвердження висновку про визначення способу участі батька, Спичака 

Іллі Юрійовича, у вихованні дитини, Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014 року 

народження, місця та часу їхнього спілкування 

-//- 

8.12 
Про визначення способу участі батька, Ткаченка Сергія Віталійовича, у 

вихованні малолітньої доньки Ткаченко Зарини Сергіївни, 25.10.2011 р.н. 
-//- 

8.13 

Про визначення способу участі батька, Брошевського Дениса Олеговича, у 

вихованні малолітнього сина, Брошевського Данила Денисовича, 13.02.2015 

р.н. 

-//- 

8.14 
Про визначення місця проживання малолітнього Золотарьова Владислава 

Павловича, 14.12.2010 р.н. 
-//- 

8.15 

Про надання дозволу матері, Безуглій Вікторії Іванівні, від імені 

малолітньої доньки, Седловської Марини Олексіївни, 25.11.2008 р.н., на 

продаж 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                

вул. Шевченка Тараса, буд. 5, кв.45 та на купівлю квартири за адресою: 

Київська обл. м.Ірпінь, вул. Котляревського, буд. 63, кв. 70, на її ім'я 

-//- 

8.16 

Про надання дозволу матері, Бережній Вікторії Василівні, від імені 

малолітньої доньки, Бережної Анни Олександрівни, 30.05.2009 р.н., на 

укладення та підписання договору міни належної їй частини кімнати в 

гуртожитку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка Тараса,   

буд. 16, кімната 7, на частину квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Лермонтова, буд. 6В/2, кв. 6 

-//- 

 

 



8.17 

Про надання дозволу матері, Долговій Людмилі Богданівні, представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, Долгової Злати 

Олександрівни, 13.06.2016 р.н., при укладенні та підписанні договору 

купівлі-продажу 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Ново-Оскольська, буд. 2-є, кв. 83, на її ім'я 

-//- 

8.18 

Про надання дозволу Євсюковій Марії Олесандрівні на дарування 1/10 

частини будинку та 1/10 частини земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:033:0023, площею 0,0587 га) за адресою: Київська обл.,         

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд. 21-а, в якому мають право власності її 

племінники, Козацький Кліментій Олександрович, 11.06.2005 р.н., 

Козацький Данііл Олександрович, 21.10.2006 р.н., та в якому 

зареєстрований малолітній племінник, Козацький Герман Олександрович, 

08.08.2010 р.н. на ім'я сестри, Козацької Любові Олександрівни 

-//- 

8.19 

Про надання дозволу Проценко Альоні Олександрівні та Проценку 

Володимиру Петровичу на укладення договору про поділ  спільного майна 

подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                   

вул. Суворова (Виговського), буд. 1-т, кв. 14, в якій зареєстрована 

малолітня донька, Проценко Віра Володимирівна, 11.11.2011 р.н. 

-//- 

8.20 

Про надання дозволу батьку, Мойсєєву Святославу Володимировичу, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,                   

м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 1г, кв. 97, на ім'я малолітнього сина, 

Мойсєєва Давида Святославовича, 17.07. 2018 р.н. 

-//- 

8.21 

Про надання дозволу неповнолітньому Філоненко Сергію Сергійовичу, 

21.10.2002 р.н., зі згоди батьків, Філоненка Сергія Миколайовича та 

Філоненко Олени Петрівни, на продаж ¼ частини квартири за адресою: 

Київська обл., смт. Гостомель, вул. Бучанське шосе, буд.14-б, кв. 37, та на 

купівлю ¼ частини будинку та ¼ частини земельної ділянки (кадастровий 

номер 3210945900:01:007:0312 площею 0,1241 га) за адресою: Київська 

обл., смт. Гостомель, вул. Ватутіна, буд. 45, на його ім'я 

-//- 

8.22 

Про надання дозволу матері, Оберемок Катерині Андріївні, представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, Оберемок Поліни 

Андріївни, 21.01.2016р.н., при укладенні та підписанні договору купівлі-

продажу майнових прав на частину квартири, що має характеристики: 

секція 1, поверх 4, квартира №10, кількість кімнат 2, загальна площа 60,51 

кв.м., житлова площа 36,86 кв.м., що розташована в об’єкті житлового 

будівництва за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.Тургенівська,21 та 

Соборна,151-а, Соборна 151,151-б. на її ім’я 

-//- 

8.23 

Про надання дозволу Єрьоменку Юрію Івановичу на продаж будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:101:0066, площею 

0,0566 га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська 

(Жовтнева), буд. 33, в якому зареєстровані малолітні Єременко Тимур 

Андрійович, 16.09.2014р.н, Єременко Кіра Андріївна, 14.09.2017 р.н.  на  

ім'я Єременка Андрія Вікторовича 

-//- 

8.24 

Про надання дозволу Ткач Юлії Василівні на дарування квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська (Радянська), буд. 95Д/1, 

кв. 4, в якій зареєстровані малолітні племінники, Дзюбенко Анна 

Вікторівна,15.10.2008р.н., та  Дзюбенко Іван Вікторович,27.09.2012р.н., на 

ім’я сестри, Дзюбенко Олени Василівни 

-//- 

8.25 

Про надання дозволу Пфеферкорн Майї Дмитрівні на дарування будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 3210945600:01:051:0122, площею 

0,143 га) за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Яблунська , буд. 16, в 

якому зареєстрована малолітня Приходько Анна Ігорівна, 08.12.2015р.н., на 

ім’я  Приходька Ростислава Анатолійовича 

-//- 



8.26 

Про надання дозволу батьку, Малинському Ігорю Йосиповичу, від імені 

малолітньої доньки, Малинської Марії Ігорівни, 24.06.2007 р.н., на продаж 

1/4 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 

буд.79б, кв.107, та на прийняття в дар ½ частини квартири за адресою: 

Київська обл. м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд. 7к, кв. 150, на її ім'я 

-//- 

8.27 

Про надання дозволу Скляровій Людмилі Михайлівні на дарування 

квартири за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова 

(Будівельна), буд. 18-а, кв.106, в якій зареєстрована малолітня онука, 

Курисько Ніла Владиславівна, 06.08.2018 р.н., на ім'я доньки, Песоцької 

Тамари Вікторівни 

-//- 

8.28 

Про надання Ісаєвій Лії Андріївні, 25 листопада 2002 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

8.29 

Про надання малолітньому Бойко Іллі Олеговичу, 31 серпня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.30 

Про надання малолітньому Главацькому  Костянтину Рефатовичу, 14 

червня 2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.31 

Про надання неповнолітньому Букевичу Давиду Олександровичу, 18 травня 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.32 

 

Про надання неповнолітній Букевич Ксенії Олександрівні, 06 червня 2012 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

8.33 

Про надання неповнолітній Букевич Юлії Олександрівні, 18 квітня 2004 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

8.34 

Про надання малолітньому Яценку Едуарду Ігоровичу, 22 квітня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.35 

Про надання малолітньому Яценку Єгору Миколайовичу, 05 квітня 2007 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 


