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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 16 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від  „29” серпень 2018 р.                         м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Попсуй А.В. – в.о. міського голови – секретар ради                                                          

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

 

Негреша Д.М. 

Михальченко Л.Я. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. 

Гірник А.П 

Попруга М.П. 

Бойчук У.В. 

Кижлай С.В. 

Демчишин Д.Д. 

Лаговська Т.В. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

 

  

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Нельзін М.С., Пащинський С.І., Вигінний В.М, Головкевич М.М.,  

Прилипко Ю.І., Чмелюк В.В., Карплюк В.А., Христюк Д.В., Семко Н.Г. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Маркушин О.Г. Перший заступник міського голови 

2.  Чернявська О.І. Заступник міського голови 

3.  Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР 

4.  Алєксєєнко Є.В. Директор КП «Контроль благоустрою міста» 

5.  Остапчук Ж.О. Нач. юридичного відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4. Вільчинська Н.В. Гол. спец. відділу інформаційного забезпечення 

5. Літвинов А.В. Начальник управління ІРІ та ЖКГ 

 Терещенко А.І. Начальник служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської 

міської ради 

6. Сапон М.М. Начальник відділу містобудування та архітектури 

7. Нечитайло О.Р. Начальник відділу забезпеч діяльності апарату ради 

8. Антонюк Є.П. Начальник відділу культури, національностей та релігії 

9. Демченко С.А.  Начальник відділу економіки 

10. Білоус О.А. Начальник управління освіти 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Попсуй А.В. – в.о. міського голови – секретар ради 

ВИСТУПИЛИ:  

Сапон М.М. – начальник відділу архітектури та містобудування 

- Про впорядкування та організацію проходів та проїздів загального користування 

на території міста Ірпінь 

 

Скрипник С.Ф. - начальник КП «УЖКГ «Ірпінь» 

- Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

фонтанів у м. Ірпінь, Київської обл.» 

-  

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний із внесеними змінами за основу: 

   

    

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 28.12.2017 року № 3044-44-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

Данилюк Є. В. – 

начальник 

фінансового 

управління 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2. 
Про зміни в складі адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

Негреша Д.М. – 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3. Про підготовку та проведення ІІ фестивалю «Irpin Family Weekend 2018» 

Антонюк Є.П. – 

начальник відділу 

культури, 

національностей та 

релігій 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2018 р. 

Демченко С.А. - 

начальник відділу 

економіки 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5. 

Про надання дозволу гр. Тузинському А.А. на зняття з місця реєстрації 

та на реєстрацію за новим місцем проживання недієздатної Тузинської 

Т.М. 

Зброжек П.В. – 

начальник 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

6.1 
Про встановлення витрат на  харчування учнів  закладів загальної 

середньої освіти  м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

Білорус О.А.- 

Начальник управлі-

ння освіти 

11. Представники Інформаційне агенство ITV 

12. Представники  телеканалу «Погляд» 

13. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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6.2 
Про встановлення витрат  на харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти  м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель,  Коцюбинське 
-//- 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 Про взяття на квартирний облік 
Літвинов А.В.- 

нач.управління ІРІ 

та ЖКГ  

7.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.3 Про включення квартири до числа службового житлового приміщення -//- 

7.4 Про надання службових ордерів -//- 

7.5 Про виключення квартири з числа службового житлового приміщення  -//- 

7.6 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло  гр. Бібік 

Є.І. 

-//- 

7.7 
Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, що 

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

-//- 

7.8 Про внесення змін до квартирних справ -//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території міста Ірпеня. 

Алєксєєва Є. В. – 

начальник КП 

«Контроль 

благоустрою міста» 

8.2 

Про демонтаж обмежувача руху для вантажного транспорту 

встановленого без дозвільної документації в м. Ірпінь на перехресті 

вулиці Білокур та вулиці Гоголя 

-//- 

8.3 
Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно оформленої  

дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

8.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну  торгівлю на території міста 

Ірпеня 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

9.1 

Про затвердження проектно кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Варшавська від вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії до вул. Ветеранів Афганістану в м.Ірпінь  Київської 

області» 

Остапчук Ж.О.- 

нач.юр. від. КП 

9.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Ярославська (від №7 до 

№9) в м. Ірпінь  Київської області» 

-//- 

9.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

10.1 

Про затвердження висновку про доцільність  позбавлення батьківських 

прав Гуменну Валентину Іванівну відносно малолітньої доньки, 

Гуменної Роксолани Миколаївни,  24.09.2005 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

10.2 
Про зміну прізвища малолітньому  Вдовину Маркіяну Євгеновичу, 

30.07.2008 р.н. 
-//- 

10.3 

Про надання дозволу Наконечному Петру Миколайовичу на укладання 

договору  дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 

буд.55, кв.67. 

-//- 

10.4 
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній  Пузановій Оксані, 16.03.2006 р.н. 
-//- 

10.5 
Про встановлення опіки  над  малолітньою Пузановою Оксаною, 

16.03.2006  р.н. 
-//- 

10.6 
Про встановлення опіки  над  малолітнім Умновим Олексієм 

Віталійовичем, 26.10.2013 р.н. 
-//- 

10.7 Про встановлення опіки  над  малолітньою Умновою Віталіною -//- 
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Віталіївною, 04.01.2016  р.н. 

10.8 

Про надання дозволу Пузік Світлані В’ячеславівні  представляти законні 

права та інтереси свого малолітнього сина Пузік Вадима Вікторовича, 

14.02.2010 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування ½ 

частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 6а, кв.26. 

-//- 

10.9 

Про надання дозволу Самбурській Вірі Анатоліївні на зняття з реєстрації  

малолітньої Самбурської  Ксенії Гаврилівни, 04.11.2005 р.н., з 

адреси:Донецька область, м. Макіївка, вул. Одеська, 39, та реєстрацію за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, буд.2 кв.74, без згоди батька 

Самбурського Гаврила Сергійовича. 

-//- 

10.10 

Про визначення способу участі батька  Вдовенка Кирила Вікторовича у 

вихованні  малолітньої доньки Вдовенко Марії  Кирилівни, 03.08.2013 

р.н. 

-//- 

10.11 

Про визначення способу участі батька, Загороднюка Віталія Борисовича, 

у вихованні малолітнього сина,  Загоднюка Михайла Віталійовича, 

17.11.2012 р.н. 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 
Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Косого М.А. в 

м. Ірпінь по вул. Озерній 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

11.2 

Про виділення житлового  будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями комерційного призначення в окремі об’єкти власності  гр. 

Кострицького О.В. в м. Ірпінь по вул. Макаренка, 9 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

-//- 

11.3 

Про  виділення гр. Овчаренко Н.І., гр. Карпенку В.І., гр. Діордіці С.І. в 

окремі об’єкти власності частин житлового   будинку літ. «А» в  м. Ірпінь 

по вул. Луговій, № 26  з  присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

11.4 
Про оформлення ТОВ «ПІАР-ЛАЙН» дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

11.5 
Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

11.6 
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Бердникової Г. В. в м. Ірпінь по вул. Садовій, 43 
-//- 

11.7 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним  ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь  по вул.  Українській, 98  гр. 

Торбас О.О. 

-//- 

11.8 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним  ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь  по вул.  Українській, 98-д  гр. 

Торбас О.О. 

-//- 

   

Голосували: 

 “За” – 12 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 
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П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VII скликання від 28.12.2017 року № 

3044-44-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 
 

 Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 166  «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання 

від 28.12.2017 року № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік»»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2. СЛУХАЛИ: Про зміни в складі адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради  
 

 Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами виконавчого комітету 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 167 «Про зміни в складі адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»  

(додається) 

 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА 

РЕЛІГІЙ 

3. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення ІІ фестивалю «Irpin Family 

Weekend 2018» 
 

 Доповідає: Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей та 

релігій 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №168 «Про підготовку та проведення ІІ 

фестивалю «Irpin Family Weekend 2018»»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

  ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2018 р. 

 

 Доповідає: Демченко С.А. - начальник відділу економіки 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 169 «Про підсумки виконання Програми 
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соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2018 р.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тузинському А.А. на зняття з місця 

реєстрації та на реєстрацію за новим місцем проживання 

недієздатної Тузинської Т.М. 
 

 Доповідає: Зброжек П.В. – начальник Управління праці та соціального 

захисту населення 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 170 «Про надання дозволу гр. 

Тузинському А.А. на зняття з місця реєстрації та на реєстрацію 

за новим місцем проживання недієздатної Тузинської Т.М.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення витрат на  харчування учнів  закладів 

загальної середньої освіти  м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське  

 

 Доповідає: Білорус О.А.- Начальник управлі-ння освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 171/1 «Про встановлення витрат на  

харчування учнів  закладів загальної середньої освіти  м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення витрат  на харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти  м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель,  

Коцюбинське  

 

 Доповідає: Білорус О.А.- Начальник управлі-ння освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 171/2 «Про встановлення витрат  на 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти  м. Ірпеня, селищ 

Ворзель, Гостомель,  Коцюбинське»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/1 «Про взяття на квартирний облік»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.2 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/2 «Про передачу квартир у власність 

громадян (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.3 СЛУХАЛИ: Про включення квартири до числа службового житлового 

приміщення  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/3 «Про включення квартири до числа 

службового житлового приміщення»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.4 СЛУХАЛИ: Про надання службових ордерів 

  

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/4 «Про надання службових ордерів»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.5 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири з числа службового житлового 

приміщення  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/5 «Про виключення квартири з числа 

службового житлового приміщення»  (додається) 

 



 9 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.6 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло  

гр. Бібік Є.І. 

  

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/6 «Про видачу дублікату Свідоцтва 

про право власності на житло  гр. Бібік Є.І. (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.7 СЛУХАЛИ: Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого 

опалення, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/7 «Про  встановлення тарифів на 

послуги з централізованого опалення, що надаються ТОВ 

«Ірпіньтеплопостач»» (додається)   

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирних справ  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.- нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172/8 «Про внесення змін до квартирних 

справ» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на території міста Ірпеня. 

 

 Доповідає: Алєксєєва Є. В. – начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 173/1 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг на території 

міста Ірпеня.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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8.2 СЛУХАЛИ: Про демонтаж обмежувача руху для вантажного транспорту 

встановленого без дозвільної документації в м. Ірпінь на 

перехресті вулиці Білокур та вулиці Гоголя  

 

 Доповідає: Алєксєєва Є. В. – начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 173/2 «Про демонтаж обмежувача руху 

для вантажного транспорту встановленого без дозвільної 

документації в м. Ірпінь на перехресті вулиці Білокур та вулиці 

Гоголя» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно 

оформленої  дозвільної документації в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Алєксєєва Є. В. – начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 173/3 «Про демонтаж зовнішньої реклами 

встановленої без належно оформленої  дозвільної документації в 

м. Ірпінь» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну  торгівлю на території 

міста Ірпеня  

 

 Доповідає: Алєксєєва Є. В. – начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 173/4 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну  торгівлю на території міста Ірпеня» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт фонтанів у м. Ірпінь, Київської обл.» 

                                                                                             

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 174  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт фонтанів у м. 

Ірпінь, Київської обл.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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  ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

10.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Варшавська від вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії до вул. Ветеранів Афганістану в м.Ірпінь  

Київської області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж.О.- нач.юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 175/1 «Про затвердження проектно 

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги 

по вул. Варшавська від вул. 74-ї Стрілецької дивізії до вул. 

Ветеранів Афганістану в м.Ірпінь  Київської області»» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Ярославська (від 

№7 до №9) в м. Ірпінь  Київської області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж.О.- нач.юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 175/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт 

пішохідної зони по вул. Ярославська (від №7 до №9) в м. Ірпінь  

Київської області»» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  
 

 Доповідає: Остапчук Ж.О.- нач.юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 175/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

11.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність  позбавлення 

батьківських прав Гуменну Валентину Іванівну відносно 

малолітньої доньки, Гуменної Роксолани Миколаївни,  

24.09.2005 р.н. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/1 «Про затвердження висновку про 
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доцільність  позбавлення батьківських прав Гуменну Валентину 

Іванівну відносно малолітньої доньки, Гуменної Роксолани 

Миколаївни,  24.09.2005 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.2 СЛУХАЛИ: Про зміну прізвища малолітньому  Вдовину Маркіяну 

Євгеновичу, 30.07.2008 р.н.. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/2 «Про зміну прізвища малолітньому  

Вдовину Маркіяну Євгеновичу, 30.07.2008 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Наконечному Петру Миколайовичу на 

укладання договору  дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Центральна, буд.55, кв.67. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/3 «Про надання дозволу 

Наконечному Петру Миколайовичу на укладання договору  

дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 

буд.55, кв.67.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.4 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній  Пузановій Оксані, 16.03.2006 р.н. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/4 «Про  надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітній  Пузановій 

Оксані, 16.03.2006 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  малолітньою Пузановою Оксаною, 

16.03.2006  р.н. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/5 «Про встановлення опіки  над  

малолітньою Пузановою Оксаною, 16.03.2006  р.н.» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.6 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  малолітнім Умновим Олексієм 

Віталійовичем, 26.10.2013 р.н. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/6 «Про встановлення опіки  над  

малолітнім Умновим Олексієм Віталійовичем, 26.10.2013 р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.7 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  малолітньою Умновою Віталіною 

Віталіївною, 04.01.2016  р.н. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/7 «Про встановлення опіки  над  

малолітньою Умновою Віталіною Віталіївною, 04.01.2016  р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Пузік Світлані В’ячеславівні  представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Пузік Вадима 

Вікторовича, 14.02.2010 р.н., при укладанні та підписанні 

договору дарування ½ частки квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Садова, буд. 6а, кв.26. 

                                                                                                                                                                      

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/8  «Про надання дозволу Пузік 

Світлані В’ячеславівні  представляти законні права та інтереси 

свого малолітнього сина Пузік Вадима Вікторовича, 14.02.2010 

р.н., при укладанні та підписанні договору дарування ½ частки 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 6а, кв.26.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Самбурській Вірі Анатоліївні на зняття з 

реєстрації  малолітньої Самбурської  Ксенії Гаврилівни, 

04.11.2005 р.н., з адреси:Донецька область, м. Макіївка, вул. 

Одеська, 39, та реєстрацію за адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, 

буд.2 кв.74, без згоди батька Самбурського Гаврила Сергійовича. 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/9 «Про надання дозволу Самбурській 

Вірі Анатоліївні на зняття з реєстрації  малолітньої Самбурської  

Ксенії Гаврилівни, 04.11.2005 р.н., з адреси:Донецька область, м. 

Макіївка, вул. Одеська, 39, та реєстрацію за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Західна, буд.2 кв.74, без згоди батька Самбурського Гаврила 

Сергійовича.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.10 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька  Вдовенка Кирила 

Вікторовича у вихованні  малолітньої доньки Вдовенко Марії  

Кирилівни, 03.08.2013 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/10 «Про визначення способу участі 

батька  Вдовенка Кирила Вікторовича у вихованні  малолітньої 

доньки Вдовенко Марії  Кирилівни, 03.08.2013 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.11 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Загороднюка Віталія 

Борисовича, у вихованні малолітнього сина,  Загоднюка 

Михайла Віталійовича, 17.11.2012 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 176/11 «Про визначення способу участі 

батька, Загороднюка Віталія Борисовича, у вихованні 

малолітнього сина,  Загоднюка Михайла Віталійовича, 

17.11.2012 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХІТЕКТУРИ 

12.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Косого 

М.А. в м. Ірпінь по вул. Озерній  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/1 «Про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку гр. Косого М.А. в м. Ірпінь по вул. Озерній»  

(додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.2 СЛУХАЛИ: Про виділення житлового  будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями комерційного призначення в окремі об’єкти 

власності  гр. Кострицького О.В. в м. Ірпінь по вул. Макаренка, 9 

з присвоєнням нових поштових адрес 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/2 «Про виділення житлового  

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями 

комерційного призначення в окремі об’єкти власності  гр. 

Кострицького О.В. в м. Ірпінь по вул. Макаренка, 9 з 

присвоєнням нових поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.3 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Овчаренко Н.І., гр. Карпенку В.І., гр. Діордіці 

С.І. в окремі об’єкти власності частин житлового   будинку літ. 

«А» в  м. Ірпінь по вул. Луговій, № 26  з  присвоєнням нових 

поштових адрес 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/3 «Про  виділення гр. Овчаренко Н.І., 

гр. Карпенку В.І., гр. Діордіці С.І. в окремі об’єкти власності 

частин житлового   будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по вул. Луговій, 

№ 26  з  присвоєнням нових поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.4 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ПІАР-ЛАЙН» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/4 «Про оформлення ТОВ «ПІАР-

ЛАЙН» дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.5 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  
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 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/5 «Про оформлення ФОП Селезньову 

О.Ю. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.6 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Бердникової Г. В. в м. Ірпінь по вул. 

Садовій, 43 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/6 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Бердникової Г. В. в м. Ірпінь по вул. Садовій, 43»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним  ділянкам 

після розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь  по вул.  

Українській, 98  гр. Торбас О.О. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/7 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним  ділянкам після розподілу земельної ділянки 

в м. Ірпінь  по вул.  Українській, 98  гр. Торбас О.О.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.8 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним  ділянкам 

після розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь  по вул.  

Українській, 98-д  гр. Торбас О.О. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/8 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним  ділянкам після розподілу земельної ділянки 

в м. Ірпінь  по вул.  Українській, 98-д  гр. Торбас О.О.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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12.9 СЛУХАЛИ: Про впорядкування та організацію проходів та проїздів 

загального користування на території міста Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 177/9 «Про впорядкування та організацію 

проходів та проїздів загального користування на території міста 

Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

Головуючий      А.В. Попсуй 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 28.12.2017 року № 3044-44-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

166 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2. 
Про зміни в складі адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 
167 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3. Про підготовку та проведення ІІ фестивалю «Irpin Family Weekend 2018» 168 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2018 р. 

169 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5. 

Про надання дозволу гр. Тузинському А.А. на зняття з місця реєстрації 

та на реєстрацію за новим місцем проживання недієздатної Тузинської 

Т.М. 

170 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

6.1 
Про встановлення витрат на  харчування учнів  закладів загальної 

середньої освіти  м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 
171/1 

6.2 
Про встановлення витрат  на харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти  м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель,  Коцюбинське 
171/2 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 Про взяття на квартирний облік 172/1 

7.2 Про передачу квартир у власність громадян 172/2 

7.3 Про включення квартири до числа службового житлового приміщення 172/3 

7.4 Про надання службових ордерів 172/4 

7.5 Про виключення квартири з числа службового житлового приміщення  172/5 
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7.6 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло  гр. Бібік 

Є.І. 

172/6 

7.7 
Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, що 

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

172/7 

7.8 Про внесення змін до квартирних справ 172/8 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території міста Ірпеня. 
173/1 

8.2 

Про демонтаж обмежувача руху для вантажного транспорту 

встановленого без дозвільної документації в м. Ірпінь на перехресті 

вулиці Білокур та вулиці Гоголя 

173/2 

8.3 
Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно оформленої  

дозвільної документації в м. Ірпінь 
173/3 

8.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну  торгівлю на території міста 

Ірпеня 
173/4 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9. 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт фонтанів у м. Ірпінь, Київської обл.» 
174 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

10.1 

Про затвердження проектно кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Варшавська від вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії до вул. Ветеранів Афганістану в м.Ірпінь  Київської 

області» 

175/1 

10.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Ярославська (від №7 до 

№9) в м. Ірпінь  Київської області» 

175/2 

10.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації 175/3 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

11.1 

Про затвердження висновку про доцільність  позбавлення батьківських 

прав Гуменну Валентину Іванівну відносно малолітньої доньки, 

Гуменної Роксолани Миколаївни,  24.09.2005 р.н. 

176/1 

11.2 
Про зміну прізвища малолітньому  Вдовину Маркіяну Євгеновичу, 

30.07.2008 р.н. 
176/2 

11.3 

Про надання дозволу Наконечному Петру Миколайовичу на укладання 

договору  дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 

буд.55, кв.67. 

176/3 

11.4 
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній  Пузановій Оксані, 16.03.2006 р.н. 
176/4 

11.5 
Про встановлення опіки  над  малолітньою Пузановою Оксаною, 

16.03.2006  р.н. 
176/5 

11.6 
Про встановлення опіки  над  малолітнім Умновим Олексієм 

Віталійовичем, 26.10.2013 р.н. 
176/6 

11.7 
Про встановлення опіки  над  малолітньою Умновою Віталіною 

Віталіївною, 04.01.2016  р.н. 
176/7 

11.8 

Про надання дозволу Пузік Світлані В’ячеславівні  представляти законні 

права та інтереси свого малолітнього сина Пузік Вадима Вікторовича, 

14.02.2010 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування ½ 

частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 6а, кв.26. 

176/8 

11.9 

Про надання дозволу Самбурській Вірі Анатоліївні на зняття з реєстрації  

малолітньої Самбурської  Ксенії Гаврилівни, 04.11.2005 р.н., з 

адреси:Донецька область, м. Макіївка, вул. Одеська, 39, та реєстрацію за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, буд.2 кв.74, без згоди батька 

Самбурського Гаврила Сергійовича. 

176/9 
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11.10 

Про визначення способу участі батька  Вдовенка Кирила Вікторовича у 

вихованні  малолітньої доньки Вдовенко Марії  Кирилівни, 03.08.2013 

р.н. 

176/10 

11.11 

Про визначення способу участі батька, Загороднюка Віталія Борисовича, 

у вихованні малолітнього сина,  Загоднюка Михайла Віталійовича, 

17.11.2012 р.н. 

176/11 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

12.1 
Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Косого М.А. в 

м. Ірпінь по вул. Озерній 
177/1 

12.2 

Про виділення житлового  будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями комерційного призначення в окремі об’єкти власності  гр. 

Кострицького О.В. в м. Ірпінь по вул. Макаренка, 9 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

177/2 

12.3 

Про  виділення гр. Овчаренко Н.І., гр. Карпенку В.І., гр. Діордіці С.І. в 

окремі об’єкти власності частин житлового   будинку літ. «А» в  м. Ірпінь 

по вул. Луговій, № 26  з  присвоєнням нових поштових адрес 

177/3 

12.4 
Про оформлення ТОВ «ПІАР-ЛАЙН» дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
177/4 

12.5 
Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
177/5 

12.6 
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Бердникової Г. В. в м. Ірпінь по вул. Садовій, 43 
177/6 

12.7 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним  ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь  по вул.  Українській, 98  гр. 

Торбас О.О. 

177/7 

12.8 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним  ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь  по вул.  Українській, 98-д  гр. 

Торбас О.О. 

177/8 

12.9 
Про впорядкування та організацію проходів та проїздів загального 

користування на території міста Ірпінь 
177/9 

 

 

Керуючий справами                                                                                       Д.М. Негреша  


