
 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 2-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №2 
чергове засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

від «22» лютого 2022 року  

Рішення №13/1 – 24 

 



 2 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №2 

 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від «22» лютого 2022 року 09:00 год.                                                     м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій КРАВЧУК 

Ігор ДВОРНІКОВ  

Максим МЕЛЬНИК  

Анжела МАКЕЄВА  

Ольга КОРЧИНСЬКА  

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Ігор КУЦЕНКО  

Катерина ПАСЮК  

Сергій ДІДУСЬ 

Діана БОНДАР 

Дмитро БІРЮК 

Богдан ГАВРИЛЮК 

Галина ВАЛЬЧИШИН 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

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: 

 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО, Микола ГОЛОВКЕВИЧ, Ольга КОРЧИНСЬКА,   

Володимир ВИГІННИЙ, Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Олександр МАРКУШИН –  міський голова 

1. Євгенія ДАНИЛЮК Начальник фінансового управління 

2. Яна ЖИГАН Начальник відділу економіки та стратегічного планування 

3. Юлія ЧАПЛЮК в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

4. Жанна ОСТАПЧУК Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

5. Олег БІЛОРУС Начальник управління освіти і науки 

6. Володимир ТАРАСОВ Директор Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи 

7. Катерина КАРАЧЕНЦОВА Начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

8. Сергій КАНЮРА Начальник управління  інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та житлово-комунального господарства 

9. Михайло САПОН Начальник відділу архітектури та містобудування 

10. Вікторія ПЕТРЕНКО Начальник служби у справах дітей та сім’ї 

11. Євгенія АНТОНЮК Начальник відділу культури, національностей та релігій  

12. Представники ЗМІ Інформаційне агенство «ITV» 
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

чергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

«Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року №1962-

17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2022 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК  

– начальник управління 

1.2 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за 2021 рік 
-//- 

1.3 

Про затвердження  плану заходів щодо наповнення бюджету 

Ірпінської міської територіальної громади, вишукання додаткових 

джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни бюджету Ірпінської міської територіальної громади у 

2022 році 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

Яна ЖИГАН 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ОБОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1 

Про створення мережі консультаційних пунктів з питань цивільного 

захисту та затвердження Положення про консультаційний пункт з 

питань цивільного захисту 

Юлія ЧАПЛЮК 

– в. о. начальника 

відділу 

3.2 

Про  безоплатну  передачу  канцелярських товарів та принтерів 

Бучанському районному територіальному центру комплектування 

та соціальної підтримки 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

4.2 Про дозвіл на встановлення тимчасового паркану по вул. Антонова -//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  І НАУКИ 

5 

Про надання дозволу на демонтаж об’єктів нерухомого майна за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 18 у зв’язку із проведенням 

реконструкції 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

6.1 
Про види громадських та інших робіт тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2022 році 

Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

6.2 

Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на продаж ½ частини 

квартири за адресою: м.Ірпінь,  вул. Капітана Зайцева буд. 2, кв. 49, 

від імені недієздатної Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н. 

-//- 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

7 
Про відкриття в Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі 

відділення велосипедного спорту та відділення вільної боротьби 

Анжеліка КУЦЕНКО 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

8.2 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено стягнення у 

вигляді громадських робіт та переліку об’єктів для відбування 

засудженими й порушниками громадських робіт на 2022 рік 

-//- 

8.3 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

9.1 Про упорядкування квартирних справ 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

9.2 Про зняття з квартирного обліку -//- 

9.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

9.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

9.5 

Про погодження тарифу на послугу з виробництва теплової енергії з 

використанням альтернативних видів палива, що надаються ТОВ 

«Ахім Енерджи Київ» 

-//- 

9.6 
Про надання дозволу на проведення оцінки нерухомого майна та 

його оприбуткування 
-//- 

9.7 
Про визначення вулиць, на яких планується проведення ремонтних 

робіт у 2022 році 
-//- 

9.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 27.07.2021 р. №101/9 «Про погодження тарифу на 

послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються 

Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства 

оборони України» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

10.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220125388 від 28 січня 2022 року 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

10.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220105751від 12 січня 2022 року 

-//- 

10.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  садовому будинку на підставі декларації № 

КС101210524494 від 24 травня 2021 року 

-//- 

10.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220125795від 27 січня 2022 року 

-//- 

10.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 02.12.2021 р., 

Р№ КС101211125291 

-//- 
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10.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адресна підставі 

висновку № 753-22від 02.02.2022р. 

-//- 

10.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації № 

КС101211224566 від 31 грудня 2021 року 

-//- 

10.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101211224749 від 31 грудня 2021 року 

-//- 

10.9 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 14.09.2021 р., 

Р№ КС101210914129 

-//- 

10.10 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 29.11.2021 р., 

Р№ КС101211123825 

-//- 

10.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220105954 від 12 січня 2022 року 

-//- 

10.12 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за 

№ 766-22 від 14.02.2022 р. 

-//- 

10.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220201405 від 03 лютого 2022 року 

-//- 

10.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – гаражу на підставі декларації                             

№ КС101220106504 від 06 січня 2022 року 

-//- 

10.15 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна- житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 11.01.2022р.,                        

Р№ КС161220105465 

-//- 

10.16 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 12.01.2022 р., 

Р№ КС101220105204 

-//- 

10.17 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220201563 від 03 лютого 2022 року 

-//- 

10.18 

Про виділення  в окремі об’єкти власності житлових будинків з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 

11.02.2022 р., №765-22 

-//- 

10.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220105698 від 12 січня 2022 року 

-//- 

10.20 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220105311 від 12 січня 2022 року 

-//- 

10.21 
Про оформлення  ФОП ЖУРАВСЬКІЙ Т.М. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

10.22 
Про оформлення  ФОП СЛІПЕНКО Т.А. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 
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ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

11.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

Вікторія ПЕТРЕНКО 

– начальник служби 

11.2 Про встановлення опіки над малолітньою дитиною -//- 

11.3 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Антонова Тимура 

Олександровича, 07.08.2009р.н., для його тимчасового виїзду за 

межі України 

-//- 

11.4 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Малика Євгенія 

Івановича, 05.07.2006р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

11.5 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Нагірняка Віктора 

Віталійовича, 29.03.2013р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

11.6 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
-//- 

11.7 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього сина з матір’ю 
-//- 

11.8 
Про надання дозволу на укладення договору про поділ майна 

подружжя, а саме, квартири, в якій зареєстровані малолітні діти 
-//- 

11.9 
Про надання дозволу матері на укладення договору дарування 1/2 

частини квартири на ім’я неповнолітньої доньки 
-//- 

11.10 
Про надання дозволу на укладення договору дарування по 1/4 

частині квартири, в якій зареєстровані малолітні діти 
-//- 

11.11 
Про надання дозволу на укладення договору поділу частин 

будинку, в якому зареєстровані діти, на два окремі житлові будинки 
-//- 

11.12 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 

будинку, в якому зареєстрований малолітній онук, та на укладення 

договору дарування земельної ділянки, на ім’я свого сина 

-//- 

11.13 
Про надання дозволу діду на укладення договору дарування 

будинку на ім’я малолітньої онуки 
-//- 

11.14 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження 

Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

-//- 

11.15 

Про утворення міждисциплінарної команди для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 

території Ірпінської міської територіальної громади 

-//- 

11.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради № 93/1 від 13.07.2021 р. «Про утворення комісії з 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, та затвердження Положення про комісію 

та її склад» 

-//- 
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ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу 

Голосували: 

 «За» – 15 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Євгенія АНТОНЮК – начальник відділу культури, національностей та релігій  

       - Про встановлення групи оплати праці керівних працівників закладів відділу культури,       

національностей та релігій Ірпінської міської ради 

Вікторія ПЕТРЕНКО – начальник служби у справах дітей та сім’ї  

- Про надання дозволу матері на психіатричний огляд та госпіталізацію її малолітнього сина до 

закладу з надання психіатричної допомоги 

Михайло САПОН – начальник відділу архітектури та містобудування 

- Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому 

житловому будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 10.12.2021 

р., Р№ КС101211203582 

- Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому 

житловому будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 

р., Р№ КС101211203361; 

- Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому 

житловому будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 

р., Р№ КС101211203829;  

- Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому 

житловому будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 

р., Р№ КС101211203768; 

- Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому 

житловому будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 10.12.2021 

р., Р№ КС101211203730; 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

Голосували: 

 «За» – 15 

 «Проти» – 0  

«Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Міський голова Олександр МАРКУШИН запропонував проголосувати за порядок 

денний в цілому 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 15 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1 
СЛУХАЛИ: 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  Ірпінської  

міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року №1962-17-VІІІ «Про 
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бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік» 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №13/1 «Про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення 17-ї сесії  Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 

року №1962-17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

1.2 
СЛУХАЛИ: 

Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної громади 

за 2021 рік 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №13/2 «Про звіт про виконання бюджету Ірпінської 

міської територіальної громади за 2021 рік» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

1.3 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження  плану заходів щодо наповнення бюджету Ірпінської 

міської територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень 

до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади у 2022 році 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №13/3 «Про затвердження  плану заходів щодо 

наповнення бюджету Ірпінської міської територіальної громади, вишукання 

додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого 

режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни бюджету Ірпінської міської територіальної громади у                  

2022 році» 

Голосували: 

«За» – 15 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

СЛУХАЛИ: 

Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

Доповідає: Яна ЖИГАН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №14 «Про створення постійно діючої комісії з питань 

бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на 

території Ірпінської міської територіальної громади» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1 

СЛУХАЛИ: 

Про створення мережі консультаційних пунктів з питань цивільного 

захисту та затвердження Положення про консультаційний пункт з питань 

цивільного захисту 

Доповідає: Юлія ЧАПЛЮК – в.о. начальника відділу 
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №15/1 «Про створення мережі консультаційних пунктів 

з питань цивільного захисту та затвердження Положення про 

консультаційний пункт з питань цивільного захисту» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3.2 

СЛУХАЛИ: 

Про  безоплатну  передачу  канцелярських товарів та принтерів 

Бучанському районному територіальному центру комплектування та 

соціальної підтримки 

Доповідає: Юлія ЧАПЛЮК – в.о. начальника відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №15/2 «Про  безоплатну  передачу  канцелярських 

товарів та принтерів Бучанському районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №16/1 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.2 СЛУХАЛИ: Про дозвіл на встановлення тимчасового паркану по вул. Антонова 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №16/2 «Про дозвіл на 

встановлення тимчасового паркану по вул. Антонова» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

5 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на продаж ½ частини квартири 

за адресою: м.Ірпінь,  вул. Капітана Зайцева буд. 2, кв. 49, від імені 

недієздатної Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н. 

Доповідає: Олег БІЛОРУС– начальник управління освіти і науки 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №17 «Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на 

продаж ½ частини квартири за адресою: м.Ірпінь,  вул. Капітана Зайцева 

буд. 2, кв. 49, від імені недієздатної Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н.» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про види громадських та інших робіт тимчасового характеру, їх 
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організацію та проведення у 2022 році 

Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №18/1 «Про види громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, їх організацію та проведення у 2022 році» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

6.2 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на продаж ½ частини квартири 

за адресою: м.Ірпінь,  вул. Капітана Зайцева буд. 2, кв. 49, від імені 

недієздатної Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н. 

Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №18/2 «Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на 

продаж ½ частини квартири за адресою: м.Ірпінь,  вул. Капітана Зайцева 

буд. 2, кв. 49, від імені недієздатної Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н.» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

7 
СЛУХАЛИ: 

Про відкриття в Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі відділення 

велосипедного спорту та відділення вільної боротьби 

Доповідає: 
Володимир ТАРАСОВ  – директор Ірпінської дитячо-юнацької спортивної 

школи 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №19 «Про відкриття в Ірпінській дитячо-юнацькій 

спортивній школі відділення велосипедного спорту та відділення вільної 

боротьби» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №20/1 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.2 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено стягнення у вигляді 

громадських робіт та переліку об’єктів для відбування засудженими й 

порушниками громадських робіт на 2022 рік 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №20/2 «Про затвердження видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для засуджених та порушників, на яких судом накладено 

стягнення у вигляді громадських робіт та переліку об’єктів для відбування 

засудженими й порушниками громадських робіт на 2022 рік» 
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Голосували: 

«За» – 15 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.3 

СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №20/3 «Про надання дозволу на знесення, кронування та 

санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 15 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

9.1 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №21/1 «Про упорядкування квартирних справ» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.2 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №21/2 «Про зняття з квартирного обліку» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.3 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №21/3 «Про взяття на квартирний облік» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.4 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №21/4 «Про передачу квартир у власність громадян» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.5 

СЛУХАЛИ: 

Про погодження тарифу на послугу з виробництва теплової енергії з 

використанням альтернативних видів палива, що надаються ТОВ «Ахім 

Енерджи Київ» 
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Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №21/5 «Про погодження тарифу на послугу з 

виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів 

палива, що надаються ТОВ «Ахім Енерджи Київ» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.6 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення оцінки нерухомого майна та його 

оприбуткування 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №21/6 «Про надання дозволу на проведення оцінки 

нерухомого майна та його оприбуткування» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.7 
СЛУХАЛИ: 

Про визначення вулиць, на яких планується проведення ремонтних робіт у 

2022 році 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №21/7 «Про визначення вулиць, на яких планується 

проведення ремонтних робіт у 2022 році» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.8 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 27.07.2021 р. №101/9 «Про погодження тарифу на послуги з 

водопостачання та водовідведення, що надаються Київським квартирно-

експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №21/8 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 27.07.2021 р. №101/9 «Про погодження 

тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються 

Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони 

України» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

10.1 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації № КС101220125388 від 

28 січня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/1 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220125388 від 28 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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10.2 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220105751від 12 січня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/2 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220105751від 12 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.3 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  садовому будинку на підставі декларації № КС101210524494 від 24 

травня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  садовому будинку на підставі 

декларації № КС101210524494 від 24 травня 2021 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.4 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220125795від 27 січня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/4 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220125795від 27 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.5 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 02.12.2021 р., Р№ КС101211125291 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/5 «Про  присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

02.12.2021 р., Р№ КС101211125291» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0  

 

10.6 

СЛУХАЛИ: 

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

присвоєнням нових поштових адресна підставі висновку № 753-22від 

02.02.2022р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №22/6 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адресна підставі 
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висновку № 753-22від 02.02.2022р.» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.7 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації № КС101211224566 від 

31 грудня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/7 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому будинку на 

підставі декларації № КС101211224566 від 31 грудня 2021 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.8 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101211224749 від 31 грудня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/8 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101211224749 від 31 грудня                 

2021 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.9 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 14.09.2021 р., Р№ КС101210914129 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/9 «Про  присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

14.09.2021 р., Р№ КС101210914129» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.10 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 29.11.2021 р., Р№ КС101211123825 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/10 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

29.11.2021 р., Р№ КС101211123825» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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10.11 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220105954 від 12 січня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/11 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220105954 від 12 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.12 

СЛУХАЛИ: 

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

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 766-22 від 

14.02.2022 р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/12 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності  з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку за № 766-22 від 14.02.2022 р.» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.13 

СЛУХАЛИ: 

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

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 766-22 від 

14.02.2022 р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/13 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності  з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку за № 766-22 від 14.02.2022 р.» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.14 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – гаражу на підставі декларації № КС101220106504 від 06 січня 2022 

року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/14 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – гаражу на підставі декларації                             

№ КС101220106504 від 06 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.15 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна- житловому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта від 11.01.2022р., Р№ КС161220105465ного обстеження 

садового будинку від 13 грудня  2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/15 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна- житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 11.01.2022р.,                        
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Р№ КС161220105465» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.16 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 12.01.2022 р., Р№ КС101220105204 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/16 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

12.01.2022 р., Р№ КС101220105204» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.17 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220201563 від 03 лютого 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/17 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220201563 від 03 лютого                

2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.18 

СЛУХАЛИ: 

Про виділення  в окремі об’єкти власності житлових будинків з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 11.02.2022 р., 

№765-22 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/18 «Про виділення  в окремі об’єкти власності 

житлових будинків з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 11.02.2022 р., №765-22» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.19 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації № КС101220105698 від 

12 січня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/19 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220105698 від 12 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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10.20 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220105311 від 12 січня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/20 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220105311 від 12 січня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.21 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП ЖУРАВСЬКІЙ Т.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №22/21 «Про оформлення  ФОП ЖУРАВСЬКІЙ Т.М. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.22 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП СЛІПЕНКО Т.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №22/22 «Про оформлення  ФОП СЛІПЕНКО Т.А. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.23 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 10.12.2021 р., Р№ КС101211203582 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/23 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

10.12.2021 р., Р№ КС101211203582» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.24 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 р., Р№ КС101211203361 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/24 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

09.12.2021 р., Р№ КС101211203361» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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10.25 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 р., Р№ КС101211203829 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/25 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

09.12.2021 р., Р№ КС101211203829» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.26 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 р., Р№ КС101211203768 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/26 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

09.12.2021 р., Р№ КС101211203768» 

Голосували: 

«За» – 15 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

10.27 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 10.12.2021 р., Р№ КС101211203730 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №22/27 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

10.12.2021 р., Р№ КС101211203730» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

11.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №23/1 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №23/2 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування» 
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Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.3 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Антонова Тимура 

Олександровича, 07.08.2009р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/3 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування щодо визначення місця проживання малолітньої дитини з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.4 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Малика Євгенія Івановича, 

05.07.2006р.н., для його тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/4 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини, Малика Євгенія 

Івановича, 05.07.2006р.н., для його тимчасового виїзду за межі України» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.5 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Нагірняка Віктора Віталійовича, 

29.03.2013р.н., для його тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/5 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини, Нагірняка 

Віктора Віталійовича, 29.03.2013р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.6 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/6 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування щодо визначення місця проживання малолітньої дитини з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 15 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.7 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітнього сина з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 
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ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №23/7 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітнього сина з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.8 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на укладення договору про поділ майна подружжя, а 

саме, квартири, в якій зареєстровані малолітні діти 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/8 «Про надання дозволу на укладення договору про 

поділ майна подружжя, а саме, квартири, в якій зареєстровані малолітні 

діти» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.9 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу матері на укладення договору дарування 1/2 частини 

квартири на ім’я неповнолітньої доньки 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №23/9 «Про надання дозволу матері на укладення 

договору дарування 1/2 частини квартири на ім’я неповнолітньої доньки» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.10 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на укладення договору дарування по 1/4 частині 

квартири, в якій зареєстровані малолітні діти 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №23/10 «Про надання дозволу на укладення договору 

дарування по 1/4 частині квартири, в якій зареєстровані малолітні діти» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.11 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на укладення договору поділу частин будинку, в 

якому зареєстровані діти, на два окремі житлові будинки 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/11 «Про надання дозволу на укладення договору 

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

будинки» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.12 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування будинку, в 

якому зареєстрований малолітній онук, та на укладення договору дарування 

земельної ділянки, на ім’я свого сина 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/12 «Про надання дозволу бабусі на укладення 

договору дарування будинку, в якому зареєстрований малолітній онук, та 

на укладення договору дарування земельної ділянки, на ім’я свого сина» 
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Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.13 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу діду на укладення договору дарування будинку на ім’я 

малолітньої онуки 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №23/13 «Про надання дозволу діду на укладення 

договору дарування будинку на ім’я малолітньої онуки» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.14 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження Положення, Регламенту та 

складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/14 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 241/31 від 18.12.2018 року «Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.15 

СЛУХАЛИ: 

Про утворення міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування на території Ірпінської міської територіальної 

громади 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/15 «Про утворення міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на території Ірпінської 

міської територіальної громади» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.16 

СЛУХАЛИ: 

Про утворення міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування на території Ірпінської міської територіальної 

громади 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/16 «Про утворення міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на території Ірпінської 

міської територіальної громади» 
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Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

11.17 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу матері на психіатричний огляд та госпіталізацію її 

малолітнього сина до закладу з надання психіатричної допомоги 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №23/17 «Про надання дозволу матері на психіатричний 

огляд та госпіталізацію її малолітнього сина до закладу з надання 

психіатричної допомоги» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

12 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення групи оплати праці керівних працівників закладів відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 

Доповідає: Євгенія АНТОНЮК –  начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №24 «Про встановлення групи оплати праці керівних 

працівників закладів відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради» 

Голосували: 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

 

Головуючий                   Олександр МАРКУШИН 

 

 

 

Секретар                                     Дмитро НЕГРЕША             
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято 

на черговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 22.02.2022 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ НОМЕР РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року №1962-

17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2022 рік» 

13/1 

1.2 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за 2021 рік 
13/2 

1.3 

Про затвердження  плану заходів щодо наповнення бюджету 

Ірпінської міської територіальної громади, вишукання додаткових 

джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни бюджету Ірпінської міської територіальної громади у 

2022 році 

13/3 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

14 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ОБОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1 

Про створення мережі консультаційних пунктів з питань цивільного 

захисту та затвердження Положення про консультаційний пункт з 

питань цивільного захисту 

15/1 

3.2 

Про  безоплатну  передачу  канцелярських товарів та принтерів 

Бучанському районному територіальному центру комплектування 

та соціальної підтримки 

15/2 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 16/1 

4.2 Про дозвіл на встановлення тимчасового паркану по вул. Антонова 16/2 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  І НАУКИ 

5 

Про надання дозволу на демонтаж об’єктів нерухомого майна за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 18 у зв’язку із проведенням 

реконструкції 

17 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

6.1 
Про види громадських та інших робіт тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2022 році 
18/1 

6.2 

 

Про надання дозволу гр.Тузинському А.А. на продаж ½ частини 

квартири за адресою: м.Ірпінь,  вул. Капітана Зайцева буд. 2, кв. 49, 

від імені недієздатної Тузинської Т.М. 01.01.1947 р.н. 

 

 

18/2 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

7 
Про затвердження оновленого складу узгоджувальної комісії для 

вирішення земельних спорів, згідно додатку №1 
19 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 
20/1 

8.2 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено стягнення у 

вигляді громадських робіт та переліку об’єктів для відбування 

засудженими й порушниками громадських робіт на 2022 рік 

20/2 

8.3 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
20/3 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

9.1 Про упорядкування квартирних справ 21/1 

9.2 Про зняття з квартирного обліку 21/2 

9.3 Про взяття на квартирний облік 21/3 

9.4 Про передачу квартир у власність громадян; 21/4 

9.5 

Про погодження тарифу на послугу з виробництва теплової енергії з 

використанням альтернативних видів палива, що надаються ТОВ 

«Ахім Енерджи Київ» 

21/5 

9.6 
Про надання дозволу на проведення оцінки нерухомого майна та 

його оприбуткування 
21/6 

9.7 
Про визначення вулиць, на яких планується проведення ремонтних 

робіт у 2022 році 
21/7 

9.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 27.07.2021 р. №101/9 «Про погодження тарифу на 

послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються 

Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства 

оборони України» 

21/8 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

10.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220125388 від 28 січня 2022 року 

22/1 

10.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220105751від 12 січня 2022 року 

22/2 

10.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  садовому будинку на підставі декларації № 

КС101210524494 від 24 травня 2021 року 

22/3 

10.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220125795від 27 січня 2022 року 

22/4 

10.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 02.12.2021 р., 

Р№ КС101211125291 

22/5 

10.6 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адресна підставі 
22/6 
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висновку № 753-22від 02.02.2022р. 

10.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації № 

КС101211224566 від 31 грудня 2021 року 

22/7 

10.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101211224749 від 31 грудня 2021 року 

22/8 

10.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 14.09.2021 р., 

Р№ КС101210914129 

22/9 

10.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 29.11.2021 р., 

Р№ КС101211123825 

22/10 

10.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220105954 від 12 січня 2022 року 

22/11 

10.12 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за 

№ 766-22 від 14.02.2022 р. 

22/12 

10.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220201405 від 03 лютого 2022 року 

22/13 

10.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – гаражу на підставі декларації                             

№ КС101220106504 від 06 січня 2022 року 

22/14 

10.15 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна- житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 11.01.2022р.,                        

Р№ КС161220105465 

22/15 

10.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 12.01.2022 р., 

Р№ КС101220105204 

22/16 

10.17 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220201563 від 03 лютого 2022 року 

22/17 

10.18 

Про виділення  в окремі об’єкти власності житлових будинків з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 

11.02.2022 р., №765-22 
22/18 

10.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220105698 від 12 січня 2022 року 
22/19 

10.20 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220105311 від 12 січня 2022 року 

22/20 

10.21 
Про оформлення  ФОП ЖУРАВСЬКІЙ Т.М. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
22/21 

10.22 
Про оформлення  ФОП СЛІПЕНКО Т.А. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
22/22 

10.23 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 10.12.2021 р., 

22/23 
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Р№ КС101211203582 

10.24 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 р., 

Р№ КС101211203361 

22/24 

10.25 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 р., 

Р№ КС101211203829 

22/25 

10.26 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 09.12.2021 р., 

Р№ КС101211203768 

22/26 

10.27 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 10.12.2021 р., 

Р№ КС101211203730; 

22/27 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

11.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
23/1  

11.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
23/2 

11.3 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Антонова Тимура 

Олександровича, 07.08.2009р.н., для його тимчасового виїзду за 

межі України 

23/3 

11.4 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Малика Євгенія 

Івановича, 05.07.2006р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

23/4 

11.5 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Нагірняка Віктора 

Віталійовича, 29.03.2013р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

23/5 

11.6 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
23/6 

11.7 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього сина з матір’ю 
23/7 

11.8 
Про надання дозволу на укладення договору про поділ майна 

подружжя, а саме, квартири, в якій зареєстровані малолітні діти 
23/8 

11.9 
Про надання дозволу матері на укладення договору дарування 1/2 

частини квартири на ім’я неповнолітньої доньки 
23/9 

11.10 
Про надання дозволу на укладення договору дарування по 1/4 

частині квартири, в якій зареєстровані малолітні діти 
23/10 

11.11 
Про надання дозволу на укладення договору поділу частин 

будинку, в якому зареєстровані діти, на два окремі житлові будинки 
23/11 

11.12 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 

будинку, в якому зареєстрований малолітній онук, та на укладення 

договору дарування земельної ділянки, на ім’я свого сина 

23/12 

11.13 
Про надання дозволу діду на укладення договору дарування 

будинку на ім’я малолітньої онуки 
23/13 

11.14 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження 
23/14 
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Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

11.15 

Про утворення міждисциплінарної команди для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 

території Ірпінської міської територіальної громади 

23/15 

11.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради № 93/1 від 13.07.2021 р. «Про утворення комісії з 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, та затвердження Положення про комісію 

та її склад» 

23/16 

11.17 

Про надання дозволу матері на психіатричний огляд та 

госпіталізацію її малолітнього сина до закладу з надання 

психіатричної допомоги 

23/17 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

 

12 

Про встановлення групи оплати праці керівних працівників 

закладіввідділу культури,       національностей та релігій Ірпінської 

міської ради 

24 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


