
      ПРОЕКТ  

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради       

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  від «22» січня 2019  року  9.00   

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

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 

1.2 
Про Порядок використання бюджетних коштів на безоплатне зубопротезування 
пільгових категорій громадян 

-//- 

1.3 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.02.2018 року №38 

«Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних 

соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

2. 
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

на І півріччя 2019 року 

Іванова О.О. - 

начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3. 
Про види громадських  та інших робіт тимчасового характеру, їх організацію та 

проведення у 2019 році 

Зброжек П.В. – 

начальник управління 

ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

4. 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів на 

державне зберігання, погодження номенклатур справ, перевіряння діловодства 

та архівної справи в установах зони комплектування архівного відділу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2019 рік 

Зброжек Л.В. - 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

5. 
Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

11.04.2017 р. №77 

Костюк О.О. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про демонтаж тимчасової споруди встановленої без належно оформленої 

дозвільної документації в м. Ірпінь 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП 

7.2 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для засуджених 
та порушників, на яких судом накладено кримінальне покарання у вигляді 

громадських робіт чи адміністративне покарання у вигляді громадських робіт, 

та переліку об’єктів для відбування засудженими та порушниками громадських 

робіт на 2019 рік 

-//- 

7.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по                    

вул. Покровська, 1 в зоні парковки (навпроти меблевого магазину) 
-//- 

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



ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 Про продовження терміну дії службового ордеру 
Літвинов А.В. –  

начальник управління 

8.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

8.3 Про переведення квартирної черги -//- 

8.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

8.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.6 Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.7 
Про затвердження Положення про комісію по обстеженню санітарного і 
технічного стану житлових приміщень та її складу 

-//- 

8.8 Про виключення жилого  приміщення з числа службового та надання ордеру -//- 

8.9 Про виключення житлового приміщення з числа службових жилих приміщень -//- 

8.10 
Про виключення жилого  приміщення з числа службового та надання ордера  

сім’ї Павлюка О.П. 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання малолітній Бобер Антоніні Олексіївні, 19 березня 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

9.2 
Про надання малолітній Буці Аліні Андріївні, 10 жовтня 2009 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

9.3 
Про надання малолітньому Гаражі Артуру Олексійовичу, 30 грудня 2008 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.4 

Про надання малолітній Гаражі Сабріні Олексіївні, 27 лютого 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

-//- 

9.5 

Про надання малолітньому Гаражі Даніелю Олексійовичу, 10 лютого 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.6 
Про надання малолітній Пец Софії Романівні, 11 травня 2011 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

9.7 
Про надання Пецу Аркадію Романовичу, 30 квітня 2000 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

9.8 

Про надання малолітній Тімоніковій Мєлані Олексіївні, 17 грудня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.9 
Про надання малолітньому Страшному Савелію Олександровичу, 04 грудня 
2011 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

9.10 
Про надання малолітньому Страшному Степану Олександровичу, 20 березня 
2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

9.11 

Про надання неповнолітній Теляковій Катерині Олександривні, 09 грудня    

2003 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів 

-//- 

9.12 

Про надання малолітньому Тімонікову Нікіті Олексійовичу, 10 липня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.13 

Про надання малолітній Тартаковській Ангеліні Леонідівні, 11 січня 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфлікті 

-//- 

9.14 
Про надання малолітньому Тартаковському Руслану Леонідовичу, 13 квітня 
2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 



9.15 

Про надання  дозволу Захарченко Марії Андріївні на укладання договору 
дарування ½ частини квартири за адресою: Київська обл.., смт. Гостомель,             

вул. Пушкіна, буд. 16 б, кв.29, на ім’я малолітнього брата, Божкевича Артемія 

Олександровича, 27.11.2012 р.н. 

-//- 

9.16 
Про надання дозволу Кулебі Костянтину Олександровичу на укладання 
договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                          

вул. Матросова, буд. 1Б, кв. 20 

-//- 

9.17 

Про надання дозволу Олійнику Олексію Володимировичу представляти законні 

права та інтереси свого  малолітнього сина, Олійника Тимофія Олексійовича,  
11 жовтня 2017 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу 

земельної ділянки за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Червоне, 

вул. Волошкова, 28 

-//- 

9.18 

Про надання дозволу Павленко Надії Володимирівні на укладання договору 

дарування 24/100 частини будинку за  адресою: Київська обл., смт. Ворзель, 

вул. Березова (Кірова), буд.20 

-//- 

9.19 

Про надання дозволу Скрипнику Євгенію Карповичу на укладання договору 
дарування квартири за  адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рильського 

Максима, буд. 7-Є, кв. 23, на ім’я малолітньої онуки, Скрипник Катерини 

Сергіївни 22.08.2010 р.н. 

-//- 

9.20 

Про надання дозволу батьку, Чернюку Олексію Григоровичу, на укладання 
договору дарування по ½ частині будинку та земельної ділянки за адресою: 

Київська обл., смт. Гостомель, провул. Чернинський, буд. 24, на ім’я малолітніх 

доньок,  Чернюк Валерії Олексіївни, 07.05.2010 р.н. та Чернюк Анни 
Олексіївни, 27.10.2011 р.н. 

-//- 

9.21 

Про надання дозволу матері, Собяніній  Олені Вадимівні, на зняття з реєстрації 

малолітньої доньки, Собяніної Кіри Олександрівни, 19.01.2006 року 

народження, за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Кулішова, буд.10 
та на реєстрацію за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Окружна,            

буд. 34, без згоди батька, Бомбушкаря Олександра Михайловича 

-//- 

9.22 

Про надання дозволу матері, Білій Ользі Володимирівні, на зняття з                  
реєстрації малолітнього сина, Білого Кирила Андрійовича, 12 січня 2010 року 

народження, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі  

(Артема),  буд. 152, кв. 77, та на реєстрацію за адресою: Київська обл.,                

м. Ірпінь, вул. Максима Рильського, буд. 7Д, кв. 9, без згоди батька, Білого 
Андрія Валентиновича 

-//- 

9.23 

Про надання дозволу батьку, Шевченку Андрію Павловичу, від імені 

малолітньої доньки, Шевченко Дар’ї Андріївни, 15.09.2007р.н., на продаж ¾ 

частини транспортного засобу марки: HYUNDAI, модель: ACCENT,2011року 
випуску, білого кольору, тип кузова: легковий седан-В, номер шасі (кузова, 

рами): Z94CU41DBBR091327, ДНЗ (реєстраційний номер): АI5599CI, яка 

належить малолітній на підставі свідоцтва про право на спадщину від 
06.09.2018р. №3-930 

-//- 

9.24 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньому Тимощуку  Олександру Вікторовичу, 12.09.2018 р.н. 
-//- 

9.25 
Про встановлення опіки над малолітнім Тимощуком  Олександром 
Вікторовичем, 12.09.2018 року народження 

-//- 

9.26 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,         

малолітньому Водотийцю Андрію Олексійовичу, 04.09.2018 р.н. 
-//- 

9.27 
Про встановлення опіки над малолітнім Водотийцем Андрієм Олексійовичем,  
04.09.2018 р.н. 

-//- 

9.28 

Про зняття піклування та звільнення Ковальової Любові Володимирівни від 

здійснення повноважень піклувальника над неповнолітнім Дарвай Тарасом 
Володимировичем, 05.12.2003 р.н. 

-//- 

9.29 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Дарвай Тарасом Володимировичем, 

05.12.2003 р.н. 
-//- 

9.30 
Про визначення способу участі батька, Веремієнка Ігоря Олександровича, у 
вихованні малолітнього сина, Веремієнка Івана Ігоровича, 27.05.2016 р.н. 

-//- 

9.31 

Про затвердження висновку про визначення способу  участі батька, Поліводи 

Сергія Геннадійовича, у вихованні малолітньої доньки, Поліводи Анастасії 

Сергіївни, 07.02.2015 р.н. 

-//- 



ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

10.1 
Про оформлення АТ «Піреус Банк МКБ» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 4 в м. Ірпінь 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

10.2 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по           

вул. Білокур, 6 

-//- 

10.3 
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
житловому будинку гр. Демченко Л.В. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 7 

-//- 

10.4 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку гр. Пікулика Олександра Борисовича 

в м. Ірпінь по вул. Дем’яна Попова, 22 

-//- 

10.5 
Про надання дозволу на знесення  житлового будинку, господарських  будівель  

і споруд гр. Пунька Євгенія Вікторовича в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 43 
-//- 

10.6 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Розум  Г.М. в м. Ірпінь по                            

вул. Виговського, 15 
-//- 

10.7 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 

ділянки гр. Cульгана І.В. та гр. Власова А.В. в м. Ірпінь по вул. Гоголя, 31-в 
-//- 

10.8 
Про оформлення ТОВ «Стиль Д» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 

-//- 

10.9 
Про оформлення ТОВ «Дверний Олімп» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Університетська, 2-л, в м. Ірпінь 
-//- 

10.10 
Про оформлення ТОВ «Ірпінь Ютілітіс Сервіс» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Єсеніна в м. Ірпінь 

-//- 

10.11 
Про зміну адресних номерів земельних ділянок, що знаходяться у власності               

гр.  Трачук О.В. в м. Ірпінь по вул. В. Павленка, 2 
-//- 

10.12 
Про оформлення ФОП Братчику П. М. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Мечникова, 112-б, в м. Ірпінь 
-//- 

10.13 
Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволів на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

10.14 
Про оформлення ФОП Слободянюк О. В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Висока, 10-а/1, в м. Ірпінь 
-//- 

10.15 
Про погодження гр. Горбачову О.М. переведення дачного будинку в м. Ірпінь 

по вул. Найкращій, будинок 86 в житловий будинок 
-//- 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету          Д. М. Негреша 


