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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №4 

 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

від «17» червня 2022 року 09:00 год.                                                                              м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій КРАВЧУК 

Анжела МАКЕЄВА  

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Ігор КУЦЕНКО  

Катерина ПАСЮК  

Сергій ДІДУСЬ 

Діана БОНДАР 

Дмитро БІРЮК 

Богдан ГАВРИЛЮК 

Галина ВАЛЬЧИШИН 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Володимир ВИГІННИЙ 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

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: 

 

Максим МЕЛЬНИК, Ольга КОРЧИНСЬКА 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Олександр МАРКУШИН –  міський голова 

 

 

 

 

1. Євгенія ДАНИЛЮК Начальник фінансового управління 

2. Жанна ОСТАПЧУК Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

3. Олег БІЛОРУС Начальник управління освіти і науки 

4. Євгенія АНТОНЮК Начальник відділу культури, національностей та релігій 

5. Катерина КАРАЧЕНЦЕВА Начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

6. Сергій КАНЮРА Начальник управління інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та житлово-комунального господарства 

7. Михайло САПОН Начальник відділу архітектури та містобудування 

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

9. Представники ЗМІ Інформаційне агенство «ITV» 
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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 ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

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 І квартал 2022 року 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  

 

Жанна ОСТАПЧУК –  

директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3 
Про звільнення від плати за навчання дітей КЗ «Ірпінська дитяча 

школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» 

Євгенія АНТОНЮК  

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

4 
Про внесення змін до штатного розпису закладу загальної середньої 

освіти 

Олег БІЛОРУС – 

начальник управління 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

5.1 Про передачу квартир у власність громадян 

Сергій КАНЮРА 

– начальник 

управління 

5.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.3 Про зняття з квартирного обліку 
-//- 

5.4 

Про затвердження Порядку зарахування громадян, житло яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією російської федерації, на території 

Ірпінської міської територіальної громади, на спеціальний 

квартирний облік 

 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

6.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації             

№ КС101220209605 

Михайло САПОН – 

начальник відділу  

6.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС10220523531 

-//- 

6.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220523667 

-//- 

6.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації        

№ КС101220610713 

-//- 

6.5 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації 

-//- 
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 № КС101220204752 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по 

вул. Центральна (Привокзальна площа) 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

7.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг 

у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцній Наталії Андріївні  
-//- 

7.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг 

у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Миронюку Сергію 

Володимировичу 

-//- 

7.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь  

на території парку «Незнайка» 
-//- 

7.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  ФОП 

Москаленко Володимиру Петровичу 
-//- 

7.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь  

по вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 
-//- 

7.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 
-//- 

7.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Качулі Євгену Григоровичу 
-//- 

7.9 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу  
-//- 

7.10 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь  

вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
-//- 

7.11 
Про надання дозволу на проведення ярмарки на території                    

с. Михайлівка-Рубежівка 
-//- 

7.12 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП 

Якубовській Ларисі Володимирівні 

-//- 

7.13 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь ФОП 

Яновському Олександру Володимировичу 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 Про встановлення статусу дитини-сироти 
Вікторія ПЕТРЕНКО 

– начальник служби 

8.2 Про встановлення статусу дитини-сироти -//- 

8.3 Про встановлення статусу дитини-сироти -//- 

8.4 Про встановлення статусу дитини сироти  неповнолітньому -//- 

8.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 306/9 від 22.12.2015 року «Про встановлення опіки 

над малолітнім Добровольським Артемом Андрійовичем, 28.11.2008 

р.н.» 

-//- 

8.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

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

над малолітнім Поїздом Гордієм Сергійовичем, 01.08.2008 р.н.» 

-//- 

8.7 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

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

8.8 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
-//- 
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8.9 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

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

8.10 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

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

8.11 

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

підтвердження місця проживання дитини Реплянчук Ангеліни 

Віталіївни, 27.01.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

8.12 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення способу участі батька у вихованні малолітнього сина  
-//- 

8.13 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення способу участі батька у вихованні малолітнього сина 
-//- 

8.14 

Про надання малолітньому Апалікову Андрію Олексійовичу, 

30.11.2008 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.15 

Про надання малолітній Наталенко Альоні Ігорівні, 12.12.2010 р.н., 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

8.16 

Про надання малолітньому Сємєнєнку Семену Євгеновичу, 

24.12.2017 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.17 

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» 

-//- 

8.18 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

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

 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

       - Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах 

міста Ірпінь 
 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

«Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Міський голова Олександр МАРКУШИН запропонував проголосувати за порядок 

денний в цілому 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 
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П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1 

СЛУХАЛИ: 

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» 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №26/1 «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» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

1.2 
СЛУХАЛИ: 

Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної громади 

за І квартал 2022 року 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №26/2 «Про звіт про виконання бюджету Ірпінської 

міської територіальної громади за І квартал 2022 року» 

Голосували: 
«За» – 17«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №27 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3 
СЛУХАЛИ: 

Про звільнення від плати за навчання дітей КЗ «Ірпінська дитяча школа 

мистецтв ім. Михайла Вериківського» 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №28 «Про звільнення від плати за навчання дітей КЗ 

«Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського»» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису закладу загальної середньої освіти 

Доповідає: Олег БІЛОРУС– начальник управління освіти і науки 
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ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №29 «Про внесення змін до штатного розпису закладу 

загальної середньої освіти.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

5.1 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №30/1 «Про передачу квартир у власність громадян» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №30/2 «Про упорядкування квартирних справ» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.3 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №30/3 «Про зняття з квартирного обліку» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.4 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Порядку зарахування громадян, житло яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією російської федерації, на території Ірпінської міської 

територіальної громади, на спеціальний квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №30/4 «Про затвердження Порядку зарахування 

громадян, житло яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації, на 

території Ірпінської міської територіальної громади, на спеціальний 

квартирний облік» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

6.1 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації № КС101220209605 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №31/1 «Про присвоєння поштової адреси 
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новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220209605» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.2 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  зблокованому житловому будинку на підставі декларації                    

№ КС10220523531 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №31/2 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС10220523531» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.3 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  зблокованому житловому будинку на підставі декларації                   

№ КС101220523667 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №31/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220523667» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.4 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації  № КС101220610713 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №31/4 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220610713» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.5 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації 

 № КС101220204752 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №31/5 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220204752» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0  
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ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
СЛУХАЛИ: 

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

Центральна (Привокзальна площа) 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/1 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в місті Ірпінь по вул. Центральна (Привокзальна площа)» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.2 

СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцній Наталії Андріївні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №32/2 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП 

Моцній Наталії Андріївні» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.3 

СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Миронюку Сергію Володимировичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №32/3 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Миронюку Сергію Володимировичу» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.4 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь  

на території парку «Незнайка» 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/4 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю у місті Ірпінь на території парку «Незнайка» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.5 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  ФОП Москаленко 

Володимиру Петровичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/5 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю  ФОП Москаленко Володимиру Петровичу» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по вул. 
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Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №32/6 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю у місті Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки в парку 

«Центральний»)» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.7 
СЛУХАЛИ: 

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

ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/7 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.8 
СЛУХАЛИ: 

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

ФОП Качулі Євгену Григоровичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/8 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Качулі Євгену Григоровичу» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.9 

СЛУХАЛИ: 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/9 «Про продовження дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.10 

СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь вул. 

Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/10 «Про надання дозволу на проведення ярмарки за 

адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3)» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.11 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки на території с. Михайлівка-

Рубежівка 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №32/11 «Про надання дозволу на проведення ярмарки 



 11 

на території с. Михайлівка-Рубежівка» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.12 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП Якубовській Ларисі 

Володимирівні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №32/12 «Про надання дозволу на проведення ярмарки за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

ФОП Якубовській Ларисі Володимирівні» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.13 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь ФОП 

Яновському Олександру Володимировичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/13 «Про надання дозволу на проведення ярмарки в 

межах  м. Ірпінь ФОП Яновському Олександру Володимировичу 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.14 
СЛУХАЛИ: 

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

сфері розваг в межах міста Ірпінь 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №32/14 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №33/1 «Про встановлення статусу дитини-сироти» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №33/2 «Про встановлення статусу дитини-сироти» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №33/3 «Про встановлення статусу дитини-сироти» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини сироти  неповнолітньому 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №33/4 «Про встановлення статусу дитини сироти  

неповнолітньому» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.5 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 306/9 від 22.12.2015 року «Про встановлення опіки над малолітнім 

Добровольським Артемом Андрійовичем, 28.11.2008 р.н.» 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/5 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 306/9 від 22.12.2015 року «Про 

встановлення опіки над малолітнім Добровольським Артемом 

Андрійовичем, 28.11.2008 р.н.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.6 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

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

Поїздом Гордієм Сергійовичем, 01.08.2008 р.н.» 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/6 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 146/11 від 08.12.2020 року «Про 

встановлення опіки над малолітнім Поїздом Гордієм Сергійовичем, 

01.08.2008 р.н.» 

Голосували: 

«За» – 17 

 «Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.7 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/7 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої дитини з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.8 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/8 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої дитини з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.9 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/9 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої дитини з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.10 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої  дитини з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №33/10 «Про визначення місця проживання малолітньої  

дитини з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.11 

СЛУХАЛИ: 

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

підтвердження місця проживання дитини Реплянчук Ангеліни Віталіївни, 

27.01.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/11 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини Реплянчук 

Ангеліни Віталіївни, 27.01.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.12 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька у вихованні малолітнього сина 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/12 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення способу участі батька у вихованні малолітнього 

сина» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.13 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 
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способу участі батька у вихованні малолітнього сина 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/13 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення способу участі батька у вихованні малолітнього 

сина» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.14 

СЛУХАЛИ: 

Про надання малолітньому Апалікову Андрію Олексійовичу, 30.11.2008 

р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/14 «Про надання малолітньому Апалікову Андрію 

Олексійовичу, 30.11.2008 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.15 
СЛУХАЛИ: 

Про надання малолітній Наталенко Альоні Ігорівні, 12.12.2010 р.н., статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/15 «Про надання малолітній Наталенко Альоні 

Ігорівні, 12.12.2010 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.16 

СЛУХАЛИ: 

Про надання малолітньому Сємєнєнку Семену Євгеновичу, 24.12.2017 р.н., 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/16 «Про надання малолітньому Сємєнєнку Семену 

Євгеновичу, 24.12.2017 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.17 

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 №33/17 «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» 
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Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.18 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 

Доповідає: Вікторія ПЕТРЕНКО –  начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №33/17 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої дитини з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«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 почерговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 17.06.2022 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

НОМЕР 

ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

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» 

26/1 

1.2 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної громади 

за І квартал 2022 року 
26/2 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  

 
27 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3 
Про звільнення від плати за навчання дітей КЗ «Ірпінська дитяча школа 

мистецтв ім. Михайла Вериківського» 
28 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

4 Про внесення змін до штатного розпису закладу загальної середньої освіти 29 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

5.1 Про передачу квартир у власність громадян 30/1 

5.2 Про упорядкування квартирних справ 30/2 

5.3 Про зняття з квартирного обліку 
30/3 

5.4 

Про затвердження Порядку зарахування громадян, житло яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією російської федерації, на території Ірпінської міської територіальної 

громади, на спеціальний квартирний облік 

30/4 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

6.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації             № 

КС101220209605 

31/1 

6.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС10220523531 

31/2 

6.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220523667 

31/3 

6.4 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації        № КС101220610713 

31/4 

6.5 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку на підставі декларації 

 № КС101220204752 

31/5 
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ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Центральна (Привокзальна площа) 
32/1 

7.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцній Наталії Андріївні  
32/2 

7.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Миронюку Сергію Володимировичу 
32/3 

7.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь на 

території парку «Незнайка» 
32/4 

7.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  ФОП Москаленко 

Володимиру Петровичу 
32/5 

7.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 
32/6 

7.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 
32/7 

7.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Качулі Євгену Григоровичу 
32/8 

7.9 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу  
32/9 

7.10 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь вул. 

Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
32/10 

7.11 
Про надання дозволу на проведення ярмарки на території с. Михайлівка-

Рубежівка 
32/11 

7.12 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП Якубовській Ларисі 

Володимирівні 

32/12 

7.13 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь ФОП 

Яновському Олександру Володимировичу 
32/13 

7.14 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь 
32/14 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

8.1 Про встановлення статусу дитини-сироти 33/1 

8.2 Про встановлення статусу дитини-сироти 33/2 

8.3 Про встановлення статусу дитини-сироти 33/3 

8.4 Про встановлення статусу дитини сироти  неповнолітньому 33/4 

8.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 306/9 від 22.12.2015 року «Про встановлення опіки над малолітнім 

Добровольським Артемом Андрійовичем, 28.11.2008 р.н.» 

33/5 

8.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

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

Поїздом Гордієм Сергійовичем, 01.08.2008 р.н.» 

33/6 

8.7 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
33/7 

8.8 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
33/8 

8.9 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
33/9 
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8.10 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
33/10 

8.11 

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

підтвердження місця проживання дитини Реплянчук Ангеліни Віталіївни, 

27.01.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

33/11 

8.12 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька у вихованні малолітнього сина  
33/12 

8.13 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька у вихованні малолітнього сина 
33/13 

8.14 

Про надання малолітньому Апалікову Андрію Олексійовичу, 30.11.2008 

р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

33/14 

8.15 
Про надання малолітній Наталенко Альоні Ігорівні, 12.12.2010 р.н., статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
33/15 

8.16 

Про надання малолітньому Сємєнєнку Семену Євгеновичу, 24.12.2017 р.н., 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

33/16 

8.17 

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» 

33/17 

8.18 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
33/18 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


