
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «22» грудня 2020 року 9:00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

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» 

Данилюк Євгенія 

– начальник управління 

1.2 
Про проект бюджету Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

2. 
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на І півріччя 2021 року 

Дмитро НЕГРЕША  

– керуючий справами 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

3. 
Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у 

місті Ірпінь 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

4. 
Про затвердження планового контингенту КЗ «Ірпінська дитяча школа 

мистецтв ім. Михайла Вериківського» на 2021 н.р. 

Євгенія АНТОНЮК 

 – начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

5. 

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Ірпінської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та 

основні напрями розвитку на 2022-2023 роки 

Світлана ДЕМЧЕНКО 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

6. Про надання дозволу на купівлю квартири Видуті Ользі Анатоліївні 
Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

7. 

Про проведення приписки громадян 2004 року народження до 

призовної дільниці Бучансько – Ірпінського об'єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

Ігор ОСТАПЧУК 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– заст. директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

9. 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦОВА 

– начальник відділу КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

10.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Кальмуцької Л.В. та гр. Цвігуна О.П. в м. Ірпінь, 

вул.Северинівська, 65 з присвоєнням нових адрес 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

10.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Вакульського Д.С. та гр. Малашевської  О.М. в м. Ірпінь, 

вул.Озерна, 105 з присвоєнням нових адрес 

-//- 



10.3 
Про оформлення ФОП Кравчук І. В. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 13 в м. Ірпінь 
-//- 

10.4 
Про оформлення ФОП Сидоренко М. В. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Університетська, 2-ф в м. Ірпінь 
-//- 

10.5 

Про оформлення ФОП Щербак М. М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Житомирська, 50 в с. Михайлівка-

Рубежівка 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

11.1 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради №67/3 від 24.04.2019 «Про взяття на квартирний облік» 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

11.2 
Про виключення квартири № 29 в будинку № 67 по вулиці Полтавська 

в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

11.3 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

11.4 Про упорядкування квартирних справ -//- 

11.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

11.6 Про зняття з квартирного обліку -//- 

11.7 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

11.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету Ірпінської  

міської ради від 02.06.2020 №75/10 «Про затвердження переліку 

платних  послуг з медичного обслуговування, які надаються КНП 

«Ірпінська центральна міська лікарня» 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 

Про надання дозволу матері, Домбровській Тетяні Миколаївні, на 

реєстрацію місця проживання малолітньої доньки, Домбровської 

Марії Владиславівни, 03.01.2015 р.н., за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Білокур (Курська), буд. 1-а, кв. 9, без згоди батька, 

Домбровського Владислава Анатолійовича 

Марина ПРОСЯНИК  

– в.о. заступника 

начальника служби 

12.2 

Про надання дозволу Чалій Лесі Петрівні на укладання договору 

дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210945900:01:007:3016) за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, 

вул. Ватутіна, буд. 67, в якому зареєстрований малолітній онук, 

Величко Кирил Ігорович, 22.04.2019 р.н., на ім’я своєї доньки, 

Величко Ольги Олександрівни 

-//- 

12.3 

Про надання дозволу Бровіцькій Оксані Олегівні на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

смт.Гостомель, провул. Мальовничий, буд. 3-а, кв. 6, в якій 

зареєстрований малолітній син, Бровіцький Лев Костянтинович, 

15.03.2015 р.н., на ім’я своєї матері, Марченко Наталі Миколаївни 

-//- 

12.4 

Про надання дозволу матері, Гончар Анастасії Миколаївні, на продаж 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, буд. 14, кв. 16, в якій зареєстрований її малолітній син, Гончар 

Олександр Вікторович, 12.10.2014 р.н., на ім’я свого свекра, Гончара 

Олександра Миколайовича 

-//- 

12.5 

Про надання дозволу матері, Інжиєвській  Яні Казьмирівні, від імені 

малолітньої доньки, Бугаєнко Ярославни Богданівни, 28.02.2012 р.н., 

на реєстрацію у територіальному сервісному центрі МВС України 

автомобіля марки RENAULT, модель LOGAN, 2015 року випуску, тип 

– загальний легковий універсал – В, номер шасі (кузова, рами) 

VF17SREB454498983, реєстраційний номер АІ0547ВІ, яка належить їй 

на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 01.07.2020 

року № 2-602 

-//- 

12.6 

Про надання дозволу матері, Поповій Оксані Миколаївні, на зняття з 

реєстрації місця проживання малолітніх дітей, Попової Маргарити 

Олександрівни, 16.07.2008 р.н., Попова Михайла Олександровича, 

18.03.2010 р.н., з адреси: м.Чернігів,  вул. Мстиславська, буд. 42, 

-//- 



кв.65/1, та на реєстрацію їх місця проживання за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Рильського Максима, буд. 7-Г, кв. 11, без згоди 

батька, Попова Олександра Павловича 

12.7 

Про надання дозволу матері, Романюк Людмилі Григорівні, на зняття 

з реєстрації місця проживання малолітнього сина, Романюка Ярослава 

Миколайовича, 27.11.2008 р.н., з адреси: Київська обл., 

смт.Гостомель, вул. Остромирська, буд. 35б, кв. 29, та на реєстрацію 

його місця проживання за адресою: Хмельницька обл., Білогірський 

район, с. Воробіївка, бул. Берегова, буд. 3, без згоди батька, Романюка 

Миколи Сергійовича 

-//- 

12.8 

Про визначення місця проживання дітей, Спориш Влади 

Владиславівни, 21.11.2011 року народження, та Зварич Ярослава 

Тараса Владиславовича, 11.02.2016 року народження, разом з матір’ю,  

Спориш Юлією Олексіївною 

-//- 

12.9 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання дітей, 

Дмитрієва Владислава Ігоровича, 27.03.2003 р.н., та Дмитрієвої 

Альони Ігорівни, 21.04.2012 р.н., з матір’ю, Дмитрієвою Оксаною 

Миколаївною 

-//- 

12.10 

Про визначення способу участі батька, Краєвого Ігора Ігоровича, у 

вихованні малолітнього сина, Краєвого Андрія Ігоровича, 08.12.2019 

року народження 

-//- 

12.11 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Панаско Віталія Сергійовича відносно малолітніх 

дітей, Панаско Давида Віталійовича, 20.01.2016 р.н., та Панаско 

Тимофія Віталійовича, 20.01.2016 р.н. 

-//- 

12.12 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Шемегона Сергія Михайловича відносно малолітнього сина, 

Шемегона Миколи Сергійовича, 05.09.2011 р.н. 

-//- 

12.13 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Різницькому Дмитру Олександровичу, 

08.11.2020 р.н. 

-//- 

12.14 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньою Ахрем Маргаритою Миколаївною, 22.05.2020 р.н. 
-//- 

12.15 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 26/3 від 11.02.2020 року «Про встановлення статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній Чернишенко 

Тамілі Олександрівні, 29.08.2007 р.н.» 

-//- 

12.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 26/4 від 11.02.2020 року «Про встановлення опіки над 

малолітньою Чернишенко Тамілою Олександрівною, 29.08.2007 р.н.» 

-//- 

12.17 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 146/7 від 08.12.2020 року «Про встановлення статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітньому Поїзду 

Гордію Сергійовичу, 01.08.2008 р.н.» 

-//- 

12.18 

Про внесення змін до рішення виконачого комітету Ірпінської міської 

ради № 146/11 від 08.12.2020 року «Про встановлення опіки над 

малолітнім Поїздом Гордієм Сергійовичем, 01.08.2008 р.н.» 

-//- 

12.19 

Про надання малолітньому Майорову Дмитру Антоновичу, 01 червня 

2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

12.20 

Про надання малолітньому Майорову Євгену Антоновичу, 15 червня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


