
 ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «14» вересня 2020 року 9.00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 Про фінансування видатків 
Данилюк Євгенія 

– начальник управління 

1.2 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2019 року № 6105-76-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

-//- 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

2. 

Про утворення житлової  комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб 

та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради 

Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3. 
Про відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних 

місцях для розміщення матеріалів передвиборчої агітації 

Караченцова Катерина 

– начальник відділу КП 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор 

– директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

5.1 

Про затвердження протоколів №24 позачергового засідання місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій щодо попередження захворювання гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 

Остапчук Ігор 

– начальник відділу 

5.2 

Про організацію та проведення призиву громадян України на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових 

формувань України у жовтні – грудні 2020 року 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 
Про присвоєння  адресного номеру земельній ділянці, що знаходиться у 

власності гр. Бородавки М.П. в м. Ірпінь по вул.  Натана Рибака 

Сапон Михайло 

– начальник відділу 

6.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку гр. Горшкова В.Б. в м. Ірпінь, 

вул.Тургенівська, 10 

-//- 

6.3 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Каліновської О.О. та гр. Каліновського О.В. в м. Ірпінь по 

вул. Натана Рибака, 42 

-//- 

6.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку гр.  Мариніча  Є.А. в м. Ірпінь, 

вул.Тургенівська, 10 

-//- 

6.5 
Про оформлення П І І  «Білла-Україна» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Мечнікова, 108 в м. Ірпінь 
-//- 

6.6 
Про оформлення П І І  «Білла-Україна» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Пушкінська, 25-В в м. Ірпінь 
-//- 



6.7 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – автогазозаправному пункту гр.  Сіренка Р.І. в м. Ірпінь 
-//- 

6.8 
Про оформлення ТОВ «Комфорт Білдінг Групп» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

6.9 
Про оформлення ФОП Цуранков Р. І. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 5/1 в м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 

Про передачу в безоплатне користування об'єктів права комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь Ірпінській міській 

територіальній виборчій комісії для проведення місцевих виборів у 2020 

році 

Канюра Сергій 

– начальник управління 

7.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.3 
Про виключення квартири № 353 в будинку № 26 корпус 1 по вулиці 

Пономарьова в смт. Коцюбинське з числа службових 
-//- 

7.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

7.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

7.6 

Про внесення  змін до «Порядку взяття громадян на соціальний 

квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього та 

надання соціального житлового фонду для осіб, які потребують 

соціального захисту» затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 18/3 від 12.02.2019 «Про заходи формування 

житлового фонду соціального призначення у м. Ірпінь» 

-//- 

7.7 
Про продовження терміну дії службового ордеру та видачу нового 

ордеру Зуєвій Л.М. 
-//- 

7.8 Про упорядкування квартирної справи Якобюк Н.І. -//- 

7.9 
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Бєловій Ганні Володимирівні, 13.04.2020 р.н. 

Терещенко Алла 

– начальник служби 

8.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Грушецькій Анастасії Олександрівні, 09.08.2011 р.н. 
-//- 

8.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Грушецькому Нікіті Олександровичу, 08.02.2013 р.н. 
-//- 

8.4 
Про встановлення опіки над малолітнім Атановим Яковом 

Олександровичем, 01.12.2016 р.н. 
-//- 

8.5 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Гончаренком Ярославом 

Михайловичем, 21.02.2006 р.н. 
-//- 

8.6 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Примаченка Захара 

Вікторовича, 23.08.2006 р.н. 
-//- 

8.7 

Про надання дозволу Демедюк Тетяні Дмитрівні на укладення договору 

дарування ½ частини будинку за адресою: Київська обл., смт. 

Коцюбинське, вул. 8 Березня, буд.3, в якому зареєстровані малолітні 

онуки: Яковлева Єлизавета Андріївна, 19.06.2009 р.н., Яковлева Софія 

Андріївна, 23.03.2015 р.н., на ім’я доньки, Яковлевої Юлії Василівни 

-//- 

8.8 

Про надання дозволу матері, Луцик Ользі Миколаївні, та батьку, 

Маджарову Івану Володимировичу, представляти законні права та 

інтереси малолітнього сина, Маджарова Тимофія Івановича, 01.06.2011 

р.н., при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу квартири за 

адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Кленова (Леніна), буд. 45а, кв. 

22, на його ім’я 

-//- 

8.9 
Про надання дозволу матері, Шибко Вікторії Миколаївні, на реєстрацію 

місця проживання малолітніх дітей: Шибко Алевтини Артемівни, 
-//- 



28.05.2008 р.н. та Шибка Нікіти Артемовича, 19.01.2016 р.н., за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд.19, кв. 17, без 

згоди батька, Шибка Артема Володимировича 

8.10 

Про надання малолітньому Буркуту Максиму Леонідовичу, 15 лютого 

2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.11 

Про надання малолітньому Горковенко Юлії Денисівні, 20 грудня 2019 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів. 

-//- 

8.12 

Про надання дозволу матері, Микитиній Людмилі Петрівні, від імені 

малолітнього сина, Микитина Ярослава Михайловича, 10.02.2011 р.н., на 

реєстрацію у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС 

України 1/4 частки транспортного засобу марки FORD, модель FOKUS, 

тип транспортного засобу-ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ - ЗАГАЛЬНИЙ 

ХЕТЧБЕК-В, сірого кольору, 2010 року випуску, номер шасі (кузова, 

рами) WF0PXXGCDPAJ76944, реєстраційний номер АІ1501ТВ, яка 

належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом 

від 02.09.2020 року № 651 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


