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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №10 

 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

від «27» грудня 2022 року 09:00 год.                                                                              м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Андрій КРАВЧУК 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Катерина ПАСЮК  

Діана БОНДАР 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Володимир ВИГІННИЙ 

Ігор КУЦЕНКО 

Руслан ШЕВЧУК 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Анжела МАКЕЄВА 

Максим МЕЛЬНИК 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Галина ВАЛЬЧИШИН 

Дмитро БІРЮК 

Юлія УСТИЧ 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Олександр МАРКУШИН, Сергій ДІДУСЬ, Богдан ГАВРИЛЮК 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає: Андрій КРАВЧУК – в. о. міського голови – перший заступник міського голови 

 

 

 

 

 

 

1. Оксана ЗАЛУЖНЯК Начальник юридичного відділу 

2. Вікторія ШКОЛЬНИК В. о. начальника відділу архітектури та містобудування 

3. Анжела-Ангеліна ДОРДЮК Начальник служби у справах дітей та сім’ї 

4. Тетяна ЯРОШЕНКО Начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої 

політики та інформаційного забезпечення 
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

1 

Про затвердження складу комісії з  питань надання 

матеріальної допомоги та призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

Петро ЗБРОЖЕК 

 – начальник управління 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2 Про розгляд скарги ОСОБА_1 
Оксана ЗАЛУЖНЯК  

– начальник відділу 

ВІДДІЛ КАДРОВОЇ РОБОТИ  

ТА З ПИТАНЬ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

3 Про розгляд акту комісії щодо службового розслідування 
Тамара ХАЛАІМ 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

4.1 
Про надання неповнолітнього ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

4.2 
Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

4.3 

Про надання дозволу на укладення договору поділу частин 

будинку, в якому зареєстровані малолітні діти, на два окремі 

житлові будинки 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

5.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації 

№ КС101221115376 

Вікторія ШКОЛЬНІК 

– в. о. начальника 

відділу 

5.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  садовому будинку на підставі декларації 

№ ІУ161221129519 

-//- 

5.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101221103443 

-//- 

5.4 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-комплексу обслуговування 

сільськогосподарської та громадської техніки на підставі 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації                             

Р№ КС101210423535 від 23.04.2021 р. 

-//- 

5.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-автомийці та магазину на підставі 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації  

Р№КС101210927160 від 27.09.2021 року 

-//- 

5.6 
Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна – 

автозаправній станції  
-//- 

5.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №751/11/3-2022 від 23 листопада 2022 року 

-//- 
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5.8 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі 

звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) 

будинку від 06 грудня 2022 року  

-//- 

5.9 
Про оформлення ФОП СЕЛЕЗНЬОВІЙ Ю.О. дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу  

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу містобудування та архітектури  

- Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам нерухомого майна – 

багатоквартирним житловим будинкам з вбудованими нежитловими приміщеннями. 1-5 черга 

на підставі сертифікатів № КС122221118584, № КС122221118888, № КС122221224778,                      

№ КС 122221224639, № КС122221224932 

 

- Про припинення дії дозволу №587 від 30.09.2018 р. на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

в місті Ірпінь  

 

Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами виконавчого комітету 

- Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс Служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради 

 

- Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс Територіального центру соціального обслуговування Ірпінської міської 

ради 
 

 

Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами виконавчого комітету запропонував виключити з порядку 

денного притання Управління праці та соціального захисту населення  «Про затвердження складу 

комісії з  питань надання матеріальної допомоги та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» у зв’зку з 

необхідністю доопрацювання даного питання відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

«Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Андрій КРАВЧУК – в. о. міського голови – перший заступник міського голови 

запропонував проголосувати за порядок денний в цілому 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

 



 5 

 

  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1 СЛУХАЛИ: Про розгляд скарги ОСОБА_1 

Доповідає: Оксана ЗАЛУЖНЯК – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №80 «Про розгляд скарги ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ВІДДІЛ КАДРОВОЇ РОБОТИ  

ТА З ПИТАНЬ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2 СЛУХАЛИ: Про розгляд акту комісії щодо службового розслідування 

Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №81 «Про розгляд акту комісії щодо службового 

розслідування» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

3.1 
СЛУХАЛИ: 

Про надання неповнолітнього ОСОБА_1 статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №82/1 «Про надання неповнолітнього ОСОБА_1 статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3.2 
СЛУХАЛИ: 

Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №82/2 «Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3.3 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на укладення договору поділу частин будинку, в 

якому зареєстровані малолітні діти, на два окремі житлові будинки 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №82/3 «Про надання дозволу на укладення договору 

поділу частин будинку, в якому зареєстровані малолітні діти, на два окремі 

житлові будинки» 
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Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

4.1 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101221115376 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/1 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101221115376» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.2 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  садовому будинку на підставі декларації № ІУ161221129519 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/2 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  садовому будинку на підставі 

декларації № ІУ161221129519» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.3 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                               

№ КС101221103443 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101221103443» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.4 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-комплексу обслуговування сільськогосподарської та громадської 

техніки на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації                             

Р№ КС101210423535 від 23.04.2021 р. 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/4 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-комплексу обслуговування 

сільськогосподарської та громадської техніки на підставі декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації Р№ КС101210423535 від 23.04.2021 р.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.5 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-автомийці та магазину на підставі декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації  Р№КС101210927160 від 27.09.2021 року 
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Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/5 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-автомийці та магазину на 

підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації  

Р№КС101210927160 від 27.09.2021 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.6 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна – 

автозаправній станції 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №83/6 «Про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна – автозаправній станції» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.7 

СЛУХАЛИ: 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №751/11/3-2022 

від 23 листопада 2022 року 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/7 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №751/11/3-2022 від 23 листопада 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.8 

СЛУХАЛИ: 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 06 грудня 

2022 року 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/8 «Про переведення садового будинку в житловий  

на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) 

будинку від 06 грудня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.9 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП СЕЛЕЗНЬОВІЙ Ю.О. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Утриматися від прийняття рішення «Про оформлення                                       

ФОП СЕЛЕЗНЬОВІЙ Ю.О. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 0 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 17 

 

4.10 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам нерухомого 

майна – багатоквартирним житловим будинкам з вбудованими 

нежитловими приміщеннями. 1-5 черга на підставі сертифікатів                             
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№ КС122221118584, № КС122221118888, № КС122221224778,                                     

№ КС 122221224639, № КС122221224932 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №83/9 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореним об’єктам нерухомого майна – багатоквартирним житловим 

будинкам з вбудованими нежитловими приміщеннями. 1-5 черга на підставі 

сертифікатів № КС122221118584, № КС122221118888, № КС122221224778,                                     

№ КС 122221224639, № КС122221224932» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.11 
СЛУХАЛИ: 

Про припинення дії дозволу №587 від 30.09.2018 р. на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Вікторія ШКОЛЬНІК – в. о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №83/10 «Про припинення дії дозволу №587 від 

30.09.2018 р. на розміщення об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

5.1 

СЛУХАЛИ: 

Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс Служби у справах дітей та сім’ї 

Ірпінської міської ради 

Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №84/1 «Про безоплатну передачу матеріальних 

цінностей з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

Служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 

СЛУХАЛИ: 

Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс Територіального центру 

соціального обслуговування Ірпінської міської ради 

Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №84/2 «Про безоплатну передачу матеріальних 

цінностей з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

Територіального центру соціального обслуговування Ірпінської міської 

ради» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

Головуючий                              Андрій КРАВЧУК 

 

Секретар                                   Дмитро НЕГРЕША             
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято 

на позачерговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 27.12.2022 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1 Про розгляд скарги ОСОБА_1 80 

ВІДДІЛ КАДРОВОЇ РОБОТИ  

ТА З ПИТАНЬ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2 Про розгляд акту комісії щодо службового розслідування 81 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

3.1 
Про надання неповнолітнього ОСОБА_1 статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
82/1 

3.2 
Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
82/2 

3.3 
Про надання дозволу на укладення договору поділу частин будинку, в 

якому зареєстровані малолітні діти, на два окремі житлові будинки 

82/3 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101221115376 
83/1 

4.2 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  садовому будинку на підставі декларації № ІУ161221129519 

83/2 

4.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101221103443 

83/3 

4.4 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-комплексу обслуговування сільськогосподарської та громадської 

техніки на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації                             

Р№ КС101210423535 від 23.04.2021 р. 

83/4 

4.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-автомийці та магазину на підставі декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації  Р№КС101210927160 від 27.09.2021 року 

83/5 

4.6 
Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна – 

автозаправній станції  

83/6 

4.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №751/11/3-2022 

від 23 листопада 2022 року 

83/7 

4.8 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 06 грудня 

2022 року  

83/8 

4.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам нерухомого 

майна – багатоквартирним житловим будинкам з вбудованими 

нежитловими приміщеннями. 1-5 черга на підставі сертифікатів                         

№ КС122221118584, № КС122221118888, № КС122221224778,                             

№ КС 122221224639, № КС122221224932 

83/9 

4.10 
Про припинення дії дозволу №587 від 30.09.2018 р. на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

83/10 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

5.1 

Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс Служби у справах дітей та сім’ї 

Ірпінської міської ради 

84/1 

5.2 

Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс Територіального центру 

соціального обслуговування Ірпінської міської ради 

84/2 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 

 

 


