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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 1 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «26» січня 2021 року 9.00                                 м.  Ірпінь                           

   
              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Ігор ДВОРНІКОВ 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Андрій КРАВЧУК 

Максим МЕЛЬНИК  

Анжела МАКЕЄВА  

Ольга КОРЧИНСЬКА  

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ  

Ігор КУЦЕНКО 

Катерина ПАСЮК  

Христина ХОМА  

Віктор ГУРІН  

Володимир ВИГІННИЙ 

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: 

 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ, Микола МАХНІВСЬКИЙ, Євгенія РОСТОЛОПА 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Олександр МАРКУШИН –  міський голова  

1. Ірина МИГИТКО Нач. загального відділу 

2. Ігор ОСТАПЧУК Нач. відділу з питань НС ОМР 

3. Микола КОВАЛЬЧУК Нач. КП «Муніципальна варта» 

4. Катерина КАРАЧЕНЦЕВА  Нач. від. КП «Управління благоустрою міста» 

5. Михайло САПОН Нач. від. архітектури та містобудування 

6. Марина ПРОСЯНИК В.о. заступника нач. служби у справах дітей та сім’ї  

7. Сергій КАНЮРА Нач. управління ІРІ та ЖКГ 

8. Жанна ОСТАПЧУК Заст. дир. КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

 Сергій СКРИПНИК Директор КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» 

9. Представники Інформаційне агенство ITV 

10. Представники  телеканалу «Погляд» 
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ВИСТУПИЛИ:  

 

Марина ПРОСЯНИК – в.о. заступника начальника служби у справах дітей та сім’ї: 

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

місця проживання дитини, Плешко Марти Максимівни, 25.05.2012р.н., для її тимчасового 

виїзду за межі України; 

 
П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «26» січня 2021 року 9:00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1. 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Джерело 56 А» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 

Залужняк Оксана – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

2. 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів 

на зберігання, погодження номенклатур  справ, перевіряння діловодства 

та архівної справи в установах зони комплектування архівного відділу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2021 рік 

Зброжек Людмила – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

3. 

Про створення та діяльність у 2021 році позаштатної військово-

лікарської комісії Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки і її 

затвердження 

Остапчук Ігор – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

4. 
Про затвердження складу узгоджувальної комісії для вирішення 

земельних спорів, згідно додатку 1 

Унинець Валентина – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату 

недієздатного Літвінова О.Л., 01.07.1952 року народження 

Зброжек Петро – 

начальник управління 

5.2 
Про надання суду подання органу опіки та піклування щодо доцільності 

призначення Москалюка О.М. опікуном над Холоденко С.С. 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з 

нагоди святкування Дня Святого Валентина 

Караченцева Катерина 

– начальник відділу КП 

6.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

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

6.3 

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 2021 рік 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 
Про переведення гр. Антоненку С.О. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул.Козацькій, 4 в житловий будинок 

Сапон Михайло – 

начальник відділу 
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7.2 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності  

гр. Кирильця П.П. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, будинок 34 з 

присвоєнням нової поштової адреси 

-//- 

7.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку гр. Левандовської О.О. в м. Ірпінь, 

с.Михайлівка-Рубежівка, садівницьке товариство «Гранат-2» по 

вул.Вишнева, 2 

-//- 

7.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Пилипчука Д.А. та гр. Пилипчука О.А. в м. Ірпінь по вул. Сагайдачного, 

будинок 30-б з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

7.5 

Про переведення гр. Пичик О.О. садового  будинку в м. Ірпінь, село 

Забуччя, садівниче товариство «Зоря», вул. Терешківська, 16 в житловий 

будинок 

-//- 

7.6 
Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Чайковського, 5 в м. Ірпінь 
-//- 

7.7 
Про переведення гр. Хачатрян О.Г., Хачатряну Д.В. дачного будинку в 

м.Ірпінь по вул. Комфортній, 1/2 в житловий будинок 
-//- 

7.8 

Про переведення гр. Пунтіковій Л.О., Чернички М.М. зблокованого 

дачного будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 1/23 в зблокований 

житловий будинок 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 
Про виключення квартири № 64 в будинку № 7-Е по вулиці Мінеральна 

в м. Ірпінь з числа службових 

Канюра Сергій – 

начальник управління 

8.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

8.3 Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №121/2 від 14.09.2020 «Про передачу квартир у власність 

громадян» 

-//- 

8.6 Про зняття з квартирного обліку -//- 

8.7 Про уточнення складу сім’ї Жигаловського О.В. -//- 

8.8 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

8.9 

Про оголошення конкурсу серед ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації 

підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово–будівельних 

кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки 

-//- 

8.10 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ «Бородянська спеціалізована 

пересувна механізована колона 15» 

-//- 

8.11 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 27.02.2018 №38 «Про затвердження положення про умови та 

порядок надання соціальних послуг територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради» 

-//- 

8.12 
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються комунальним 

підприємством «Ірпіньводоканал» 
-//- 

8.13 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу Олексієнко Галині Леонідівні на укладання 

договору дарування 29/200 частини будинку за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Щаслива (Фрунзе), буд. 46, в якому зареєстрована 

Просяник Марина – 

в.о. заступника 

начальника служби 
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малолітня онука, Забарило Марія Владиславівна, 06.10.2016 р.н., на ім’я 

своєї  доньки, Довгань Олени Олексіївни 

9.2 

Про надання дозволу Зарецькому Богдану Сергійовичу на укладання 

договору дарування 5/12 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-а, кв. 29, в якій зареєстровані його 

малолітні діти, Зарецький Демид Богданович, 31.07.2018 р.н., Зарецький 

Дмитро Богданович, 31.07.2018 р.н., та в якій має право власності його 

малолітня сестра, Зарецька Анастасія Сергіївна, 29.09.2012 р.н., на ім’я 

своєї бабусі, Зарецької Валентини Іванівни 

-//- 

9.3 

Про надання дозволу Вовку Сергію Івановичу на укладання договору 

дарування 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Джерельна, буд. 6, кв. 51, в якій зареєстровані малолітні діти, Вовк 

Варвара Сергіївна, 10.09.2013 р.н., Вовк Ангеліна Сергіївна, 23.01.2016 

р.н., на ім’я своєї дружини, Вовк Аріни Ігорівни 

-//- 

9.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Мозгової Наталії Сергіївни та Мозгового Олександра 

Вячеславовича відносно малолітніх дітей, Мозгової Катерини 

Олександрівни, 07.12.2016 р.н., та Мозгового Гліба Олександровича, 

10.04.2018 р.н. 

-//- 

9.5 

Про виведення Богіної Олександри Артемівни, 18.10.2002 р.н., з 

прийомної сім’ї Мішкаленко Людмили Іванівни та Мішкаленка Віктора 

Анатолійовича 

-//- 

9.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 54/3 від 07.03.2018 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітньому Зевакіну Сєбастьяну 

Денисовичу, 09.01.2015 р.н.» 

-//- 

9.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 68/5 від 27.03.2018 року «Про встановлення опіки над малолітнім 

Зевакіним Сєбастьяном Денисовичем, 09.01.2015 р.н. 

-//- 

9.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 54/2 від 07.03.2018 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітній Зевакіній Владі 

Денисівні, 14.07.2013 р.н.» 

-//- 

9.9 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 68/4 від 27.03.2018 року «Про встановлення опіки над 

малолітньою Зевакіною Владою Денисівною, 14.07.2013 р.н.» 

-//- 

9.10 

Про надання малолітній Барабаш Анастасії Станіславівні 05 січня 2015 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.11 

Про надання малолітньому Барабашу Дмитру Станіславовичу 07 жовтня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.12 

Про надання неповнолітній Веремєйко Єві Вікторівні, 05 листопада 2006 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.13 

Про надання малолітньому Грушко Антону Олексійовичу 10 квітня 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.14 

Про надання малолітній Грушко Дар’ї Олексіївні 21 травня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.15 

Про надання малолітній Грушко Марії Олексіївні 21 серпня 2019 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 
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9.16 

Про надання малолітній Довбні Алісі Олексіївні, 28 листопада 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.17 

Про надання малолітньому Довбні Михаїлу Олексійовичу, 07 лютого 

2017 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.18 

Про надання малолітній Довбні Поліні Олексіївні, 04 травня 2012року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

9.19 

Про надання  малолітній Нашковій Мілані Дмитрівні, 03 квітня 2016 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.20 

Про надання малолітньому Негоді Єгору Анатолійовичу, 30 червня 2015 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.21 

Про надання малолітній Сапельниковій  Дар'ї  Анатоліївні, 24 березня 

2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок  

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.22 

Про надання малолітній Тіліченко Мілані Олександрівні, 16 грудня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.23 

Про надання малолітньому Тіліченку Назару Олександровичу,  30 квітня 

2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.24 

Про надання Тіліченку Яну Олександровичу, 06 жовтня 2001 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій  та 

збройних конфліктів 

-/- 

9.25 

Про надання Тімашковій Єлизаветі Володимирівні,  06 червня 2002 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-/- 

9.26 

Про надання малолітній Тімашковій Катерині Володимирівні, 08 

листопада 2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.27 

Про надання Тімашковій Яні Володимирівні, 25 грудня 1996 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

 

 

  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний  взяти за основу: 
Голосували: 

 “За” – 15 

 “Проти” – 0  

            “Утримались” – 0 

             

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Джерело 56 А» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 

 Доповідає: Оксана Залужняк – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 1 «Про надання повноважень посадовій особі 

ОСББ «Джерело 56 А» на складання протоколів про адміністративне 
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правопорушення» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

2. СЛУХАЛИ: Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів 

на зберігання, погодження номенклатур  справ, перевіряння діловодства 

та архівної справи в установах зони комплектування архівного відділу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2021 рік 

 Доповідає: Людмила Зброжек – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 2 «Про науково-технічне опрацювання 

документів, приймання документів на зберігання, погодження 

номенклатур  справ, перевіряння діловодства та архівної справи в 

установах зони комплектування архівного відділу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на 2021 рік» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0  

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

3. СЛУХАЛИ: Про створення та діяльність у 2021 році позаштатної військово-

лікарської комісії Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки і її 

затвердження 

 Доповідає: Ігор Остапчук – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 3 «Про створення та діяльність у 2021 році 

позаштатної військово-лікарської комісії Бучансько-Ірпінського 

об’єднаного міського територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки і її затвердження» (додається) 

 Голосували: “За” –15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Євгенія РОСТОЛОПА) 

 

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу узгоджувальної комісії для вирішення 

земельних спорів, згідно додатку 1 

 Доповідає: Валентина Унинець – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 4 «Про затвердження складу узгоджувальної 

комісії для вирішення земельних спорів, згідно додатку 1» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Христина ХОМА) 

 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату 

недієздатного Літвінова О.Л., 01.07.1952 року народження 

 Доповідає: Петро Зброжек – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 5/1 «Про надання згоди на влаштування до 

психоневрологічного інтернату недієздатного Літвінова О.Л., 01.07.1952 

року народження» (додається) 
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 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0  

 

5.2 СЛУХАЛИ: Про надання суду подання органу опіки та піклування щодо доцільності 

призначення Москалюка О.М. опікуном над Холоденко С.С. 

 Доповідає: Петро Зброжек – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 5/2«Про надання суду подання органу опіки та 

піклування щодо доцільності призначення Москалюка О.М. опікуном 

над Холоденко С.С.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0  

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з 

нагоди святкування Дня Святого Валентина 

 Доповідає: Катерина Караченцева – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/1 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в місті Ірпінь з нагоди святкування Дня Святого Валентина» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцева Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/2 «Про надання дозволу на знесення, 

кронування та санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у м. 

Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.3 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 2021 рік 

 Доповідає: Катерина Караченцева – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/3 «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 2021 

рік» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Антоненку С.О. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул.Козацькій, 4 в житловий будинок 
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 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/1 «Про переведення гр. Антоненку С.О. 

дачного будинку в м. Ірпінь, по вул.Козацькій, 4 в житловий будинок» 

(додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН)  

   

7.2 СЛУХАЛИ: Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності  

гр. Кирильця П.П. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, будинок 34 з 

присвоєнням нової поштової адреси 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/2 «Про виділення частини житлового будинку в 

окремий об’єкт власності  гр. Кирильця П.П. в м. Ірпінь по вул. 

Варшавській, будинок 34 з присвоєнням нової поштової адреси» 

(додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН) 

   

7.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку гр. Левандовської О.О. в м. Ірпінь, 

с.Михайлівка-Рубежівка, садівницьке товариство «Гранат-2» по 

вул.Вишнева, 2 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – садовому будинку гр. 

Левандовської О.О. в м. Ірпінь, с.Михайлівка-Рубежівка, садівницьке 

товариство «Гранат-2» по вул.Вишнева, 2» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.4 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Пилипчука Д.А. та гр. Пилипчука О.А. в м. Ірпінь по вул. Сагайдачного, 

будинок 30-б з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/4 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності  гр. Пилипчука Д.А. та гр. Пилипчука О.А. в м. 

Ірпінь по вул. Сагайдачного, будинок 30-б з присвоєнням нових 

поштових адрес» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН) 

   

7.5 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Пичик О.О. садового  будинку в м. Ірпінь, село 

Забуччя, садівниче товариство «Зоря», вул. Терешківська, 16 в житловий 

будинок 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/5 «Про переведення гр. Пичик О.О. садового  
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будинку в м. Ірпінь, село Забуччя, садівниче товариство «Зоря», вул. 

Терешківська, 16 в житловий будинок» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН) 

   

7.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Чайковського, 5 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/6 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Чайковського, 5 в м. 

Ірпінь» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН) 

   

7.7 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Хачатрян О.Г., Хачатряну Д.В. дачного будинку в 

м.Ірпінь по вул. Комфортній, 1/2 в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/7 «Про переведення гр. Хачатрян О.Г., 

Хачатряну Д.В. дачного будинку в м.Ірпінь по вул. Комфортній, 1/2 в 

житловий будинок» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН) 

   

7.8 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Пунтіковій Л.О., Чернички М.М. зблокованого 

дачного будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 1/23 в зблокований 

житловий будинок 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/8 «Про переведення гр. Пунтіковій Л.О., 

Чернички М.М. зблокованого дачного будинку в м. Ірпінь по вул. 

Найкращій, 1/23 в зблокований житловий будинок» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Віктор ГУРІН) 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири № 64 в будинку № 7-Е по вулиці Мінеральна 

в м. Ірпінь з числа службових 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/1 «Про виключення квартири № 64 в будинку 

№ 7-Е по вулиці Мінеральна в м. Ірпінь з числа службових» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.2 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/2 «Про передачу квартир у власність 
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громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.3 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/3 «Про упорядкування квартирних справ» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.4 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/4 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №121/2 від 14.09.2020 «Про передачу квартир у власність 

громадян» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/5 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради №121/2 від 14.09.2020 «Про передачу 

квартир у власність громадян»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.6 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/6 «Про зняття з квартирного обліку» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.7 СЛУХАЛИ: Про уточнення складу сім’ї Жигаловського О.В. 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/7 «Про уточнення складу сім’ї Жигаловського 

О.В.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.8 СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/8 «Про взяття на соціальний квартирний 

облік» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.9 СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу серед ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації 

підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово–будівельних 

кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/9 «Про оголошення конкурсу серед ОСББ та 

ЖБК міста щодо реалізації підготовлених ними проектів в рамках 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-

2021 роки» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.10 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ «Бородянська спеціалізована 

пересувна механізована колона 15» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/10 «Про встановлення тарифу на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ 

«Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15»» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.11 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 27.02.2018 №38 «Про затвердження положення про умови та 

порядок надання соціальних послуг територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської 

міської ради» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/11 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 27.02.2018 №38 «Про 

затвердження положення про умови та порядок надання соціальних 

послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Ірпінської міської ради»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку платних послуг, які надаються комунальним 

підприємством «Ірпіньводоканал» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/12 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються комунальним підприємством «Ірпіньводоканал»» 
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(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 2 (Христина ХОМА, Віктор ГУРІН) 

 

8.13 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  8/13 «Про коригування тарифу на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Олексієнко Галині Леонідівні на укладання 

договору дарування 29/200 частини будинку за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Щаслива (Фрунзе), буд. 46, в якому зареєстрована 

малолітня онука, Забарило Марія Владиславівна, 06.10.2016 р.н., на ім’я 

своєї  доньки, Довгань Олени Олексіївни 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/1 «Про надання дозволу Олексієнко Галині 

Леонідівні на укладання договору дарування 29/200 частини будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Щаслива (Фрунзе), буд. 46, в 

якому зареєстрована малолітня онука, Забарило Марія Владиславівна, 

06.10.2016 р.н., на ім’я своєї  доньки, Довгань Олени Олексіївни» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Зарецькому Богдану Сергійовичу на укладання 

договору дарування 5/12 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-а, кв. 29, в якій зареєстровані його 

малолітні діти, Зарецький Демид Богданович, 31.07.2018 р.н., Зарецький 

Дмитро Богданович, 31.07.2018 р.н., та в якій має право власності його 

малолітня сестра, Зарецька Анастасія Сергіївна, 29.09.2012 р.н., на ім’я 

своєї бабусі, Зарецької Валентини Іванівни 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/2 «Про надання дозволу Зарецькому Богдану 

Сергійовичу на укладання договору дарування 5/12 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-а, кв. 29, в якій 

зареєстровані його малолітні діти, Зарецький Демид Богданович, 

31.07.2018 р.н., Зарецький Дмитро Богданович, 31.07.2018 р.н., та в якій 

має право власності його малолітня сестра, Зарецька Анастасія 

Сергіївна, 29.09.2012 р.н., на ім’я своєї бабусі, Зарецької Валентини 

Іванівни» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Вовку Сергію Івановичу на укладання договору 

дарування 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Джерельна, буд. 6, кв. 51, в якій зареєстровані малолітні діти, Вовк 

Варвара Сергіївна, 10.09.2013 р.н., Вовк Ангеліна Сергіївна, 23.01.2016 

р.н., на ім’я своєї дружини, Вовк Аріни Ігорівни 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/3 «Про надання дозволу Вовку Сергію 

Івановичу на укладання договору дарування 1/2 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.Джерельна, буд. 6, кв. 51, в якій 

зареєстровані малолітні діти, Вовк Варвара Сергіївна, 10.09.2013 р.н., 

Вовк Ангеліна Сергіївна, 23.01.2016 р.н., на ім’я своєї дружини, Вовк 

Аріни Ігорівни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Мозгової Наталії Сергіївни та Мозгового Олександра 

Вячеславовича відносно малолітніх дітей, Мозгової Катерини 

Олександрівни, 07.12.2016 р.н., та Мозгового Гліба Олександровича, 

10.04.2018 р.н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/4 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав Мозгової Наталії Сергіївни та Мозгового 

Олександра Вячеславовича відносно малолітніх дітей, Мозгової 

Катерини Олександрівни, 07.12.2016 р.н., та Мозгового Гліба 

Олександровича, 10.04.2018 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.5 СЛУХАЛИ: Про виведення Богіної Олександри Артемівни, 18.10.2002 р.н., з 

прийомної сім’ї Мішкаленко Людмили Іванівни та Мішкаленка Віктора 

Анатолійовича 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/5 «Про виведення Богіної Олександри 

Артемівни, 18.10.2002 р.н., з прийомної сім’ї Мішкаленко Людмили 

Іванівни та Мішкаленка Віктора Анатолійовича» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
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ради № 54/3 від 07.03.2018 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітньому Зевакіну 

Сєбастьяну Денисовичу, 09.01.2015 р.н.» 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/6 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 54/3 від 07.03.2018 року «Про 

надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Зевакіну Сєбастьяну Денисовичу, 09.01.2015 р.н.»» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.7 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 68/5 від 27.03.2018 року «Про встановлення опіки над 

малолітнім Зевакіним Сєбастьяном Денисовичем, 09.01.2015 р.н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/7 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 68/5 від 27.03.2018 року «Про 

встановлення опіки над малолітнім Зевакіним Сєбастьяном 

Денисовичем, 09.01.2015 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 54/2 від 07.03.2018 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітній Зевакіній Владі 

Денисівні, 14.07.2013 р.н.» 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/8 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 54/2 від 07.03.2018 року «Про 

надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Зевакіній Владі Денисівні, 14.07.2013 р.н.»» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.9 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 68/4 від 27.03.2018 року «Про встановлення опіки над 

малолітньою Зевакіною Владою Денисівною, 14.07.2013 р.н.» 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/9 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 68/4 від 27.03.2018 року «Про 

встановлення опіки над малолітньою Зевакіною Владою Денисівною, 

14.07.2013 р.н.»» (додається) 

   

 Голосували: “За” –15 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.10 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Барабаш Анастасії Станіславівні 05 січня 2015 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/10 «Про надання малолітній Барабаш Анастасії 

Станіславівні 05 січня 2015 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.11 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Барабашу Дмитру Станіславовичу 07 жовтня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/11 «Про надання малолітньому Барабашу 

Дмитру Станіславовичу 07 жовтня 2009 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.12 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Веремєйко Єві Вікторівні, 05 листопада 

2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/12 «Про надання неповнолітній Веремєйко Єві 

Вікторівні, 05 листопада 2006 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.13 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Грушко Антону Олексійовичу 10 квітня 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/13 «Про надання малолітньому Грушко Антону 

Олексійовичу 10 квітня 2011 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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9.14 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Грушко Дар’ї Олексіївні 21 травня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/14 «Про надання малолітній Грушко Дар’ї 

Олексіївні 21 травня 2008 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.15 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Грушко Марії Олексіївні 21 серпня 2019 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/15 «Про надання малолітній Грушко Марії 

Олексіївні 21 серпня 2019 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.16 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Довбні Алісі Олексіївні, 28 листопада 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/16 «Про надання малолітній Довбні Алісі 

Олексіївні, 28 листопада 2014 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.17 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Довбні Михаїлу Олексійовичу, 07 лютого 

2017 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/17 «Про надання малолітньому Довбні Михаїлу 

Олексійовичу, 07 лютого 2017 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.18 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Довбні Поліні Олексіївні, 04 травня 2012року 

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

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/18 «Про надання малолітній Довбні Поліні 

Олексіївні, 04 травня 2012року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.19 СЛУХАЛИ: Про надання  малолітній Нашковій Мілані Дмитрівні, 03 квітня 2016 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/19 «Про надання  малолітній Нашковій Мілані 

Дмитрівні, 03 квітня 2016 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.20 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Негоді Єгору Анатолійовичу, 30 червня 2015 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/20 «Про надання малолітньому Негоді Єгору 

Анатолійовичу, 30 червня 2015 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.21 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Сапельниковій  Дар'ї  Анатоліївні, 24 березня 

2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок  

воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/21 «Про надання малолітній Сапельниковій  

Дар'ї  Анатоліївні, 24 березня 2018 року народження, статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок  воєнних дій та збройних конфліктів» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.22 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Тіліченко Мілані Олександрівні, 16 грудня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/22 «Про надання малолітній Тіліченко Мілані 

Олександрівні, 16 грудня 2014 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.23 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Тіліченку Назару Олександровичу,  30 квітня 

2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/23 «Про надання малолітньому Тіліченку 

Назару Олександровичу,  30 квітня 2007 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.24 СЛУХАЛИ: Про надання Тіліченку Яну Олександровичу, 06 жовтня 2001 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій  та 

збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/24 «Про надання Тіліченку Яну 

Олександровичу, 06 жовтня 2001 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій  та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.25 СЛУХАЛИ: Про надання Тімашковій Єлизаветі Володимирівні,  06 червня 2002 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/25 «Про надання Тімашковій Єлизаветі 

Володимирівні,  06 червня 2002 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.26 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Тімашковій Катерині Володимирівні, 08 

листопада 2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/26 «Про надання малолітній Тімашковій 

Катерині Володимирівні, 08 листопада 2012 року народження, статусу 
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дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.27 СЛУХАЛИ: Про надання Тімашковій Яні Володимирівні, 25 грудня 1996 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/27 «Про надання Тімашковій Яні 

Володимирівні, 25 грудня 1996 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

підтвердження місця проживання дитини, Плешко Марти Максимівни, 

25.05.2012р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

 Доповідає: Марина Просяник - в.о. заступника нач. служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 9/28 «Про затвердження висновку служби у 

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

Плешко Марти Максимівни, 25.05.2012р.н., для її тимчасового виїзду за 

межі України» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

 

 

 

 

Головуючий                                                                                       Олександр МАРКУШИН 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1. 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Джерело 56 А» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 
1 

ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

2. 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів 

на зберігання, погодження номенклатур  справ, перевіряння діловодства 

та архівної справи в установах зони комплектування архівного відділу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2021 рік 

2 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

3. 

Про створення та діяльність у 2021 році позаштатної військово-

лікарської комісії Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки і її 

затвердження 

3 

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

4. 
Про затвердження складу узгоджувальної комісії для вирішення 

земельних спорів, згідно додатку 1 
4 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату 

недієздатного Літвінова О.Л., 01.07.1952 року народження 
5/1 

5.2 
Про надання суду подання органу опіки та піклування щодо доцільності 

призначення Москалюка О.М. опікуном над Холоденко С.С. 
5/2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з 

нагоди святкування Дня Святого Валентина 
6/1 

6.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
6/2 

6.3 

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 2021 рік 

6/3 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 
Про переведення гр. Антоненку С.О. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул.Козацькій, 4 в житловий будинок 
7/1 

7.2 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності  

гр. Кирильця П.П. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, будинок 34 з 

присвоєнням нової поштової адреси 

7/2 

7.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку гр. Левандовської О.О. в м. Ірпінь, 

с.Михайлівка-Рубежівка, садівницьке товариство «Гранат-2» по 

вул.Вишнева, 2 

7/3 
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7.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Пилипчука Д.А. та гр. Пилипчука О.А. в м. Ірпінь по вул. Сагайдачного, 

будинок 30-б з присвоєнням нових поштових адрес 

7/4 

7.5 

Про переведення гр. Пичик О.О. садового  будинку в м. Ірпінь, село 

Забуччя, садівниче товариство «Зоря», вул. Терешківська, 16 в житловий 

будинок 

7/5 

7.6 
Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Чайковського, 5 в м. Ірпінь 
7/6 

7.7 
Про переведення гр. Хачатрян О.Г., Хачатряну Д.В. дачного будинку в 

м.Ірпінь по вул. Комфортній, 1/2 в житловий будинок 
7/7 

7.8 

Про переведення гр. Пунтіковій Л.О., Чернички М.М. зблокованого 

дачного будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 1/23 в зблокований 

житловий будинок 

7/8 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 
Про виключення квартири № 64 в будинку № 7-Е по вулиці Мінеральна 

в м. Ірпінь з числа службових 
8/1 

8.2 Про передачу квартир у власність громадян 8/2 

8.3 Про упорядкування квартирних справ 8/3 

8.4 Про взяття на квартирний облік 8/4 

8.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №121/2 від 14.09.2020 «Про передачу квартир у власність 

громадян» 

8/5 

8.6 Про зняття з квартирного обліку 8/6 

8.7 Про уточнення складу сім’ї Жигаловського О.В. 8/7 

8.8 Про взяття на соціальний квартирний облік 8/8 

8.9 

Про оголошення конкурсу серед ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації 

підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово–будівельних 

кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки 

8/9 

8.10 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ «Бородянська спеціалізована 

пересувна механізована колона 15» 

8/10 

8.11 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 27.02.2018 №38 «Про затвердження положення про умови та 

порядок надання соціальних послуг територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради» 

8/11 

8.12 
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються комунальним 

підприємством «Ірпіньводоканал» 
8/12 

8.13 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

8/13 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу Олексієнко Галині Леонідівні на укладання 

договору дарування 29/200 частини будинку за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Щаслива (Фрунзе), буд. 46, в якому зареєстрована 

малолітня онука, Забарило Марія Владиславівна, 06.10.2016 р.н., на ім’я 

своєї  доньки, Довгань Олени Олексіївни 

9/1 

9.2 

Про надання дозволу Зарецькому Богдану Сергійовичу на укладання 

договору дарування 5/12 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-а, кв. 29, в якій зареєстровані його 

малолітні діти, Зарецький Демид Богданович, 31.07.2018 р.н., Зарецький 

Дмитро Богданович, 31.07.2018 р.н., та в якій має право власності його 

9/2 
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малолітня сестра, Зарецька Анастасія Сергіївна, 29.09.2012 р.н., на ім’я 

своєї бабусі, Зарецької Валентини Іванівни 

9.3 

Про надання дозволу Вовку Сергію Івановичу на укладання договору 

дарування 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Джерельна, буд. 6, кв. 51, в якій зареєстровані малолітні діти, Вовк 

Варвара Сергіївна, 10.09.2013 р.н., Вовк Ангеліна Сергіївна, 23.01.2016 

р.н., на ім’я своєї дружини, Вовк Аріни Ігорівни 

9/3 

9.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Мозгової Наталії Сергіївни та Мозгового Олександра 

Вячеславовича відносно малолітніх дітей, Мозгової Катерини 

Олександрівни, 07.12.2016 р.н., та Мозгового Гліба Олександровича, 

10.04.2018 р.н. 

9/4 

9.5 

Про виведення Богіної Олександри Артемівни, 18.10.2002 р.н., з 

прийомної сім’ї Мішкаленко Людмили Іванівни та Мішкаленка Віктора 

Анатолійовича 

9/5 

9.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 54/3 від 07.03.2018 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітньому Зевакіну Сєбастьяну 

Денисовичу, 09.01.2015 р.н.» 

9/6 

9.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 68/5 від 27.03.2018 року «Про встановлення опіки над малолітнім 

Зевакіним Сєбастьяном Денисовичем, 09.01.2015 р.н. 

9/7 

9.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 54/2 від 07.03.2018 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітній Зевакіній Владі 

Денисівні, 14.07.2013 р.н.» 

9/8 

9.9 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 68/4 від 27.03.2018 року «Про встановлення опіки над 

малолітньою Зевакіною Владою Денисівною, 14.07.2013 р.н.» 

9/9 

9.10 

Про надання малолітній Барабаш Анастасії Станіславівні 05 січня 2015 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

9/10 

9.11 

Про надання малолітньому Барабашу Дмитру Станіславовичу 07 жовтня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

9/11 

9.12 

Про надання неповнолітній Веремєйко Єві Вікторівні, 05 листопада 2006 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

9/12 

9.13 

Про надання малолітньому Грушко Антону Олексійовичу 10 квітня 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

9/13 

9.14 

Про надання малолітній Грушко Дар’ї Олексіївні 21 травня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

9/14 

9.15 

Про надання малолітній Грушко Марії Олексіївні 21 серпня 2019 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

9/15 

9.16 

Про надання малолітній Довбні Алісі Олексіївні, 28 листопада 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

9/16 

9.17 

Про надання малолітньому Довбні Михаїлу Олексійовичу, 07 лютого 

2017 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

9/17 

9.18 
Про надання малолітній Довбні Поліні Олексіївні, 04 травня 2012року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
9/18 
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збройних конфліктів 

9.19 

Про надання  малолітній Нашковій Мілані Дмитрівні, 03 квітня 2016 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

9/19 

9.20 

Про надання малолітньому Негоді Єгору Анатолійовичу, 30 червня 2015 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

9/20 

9.21 

Про надання малолітній Сапельниковій  Дар'ї  Анатоліївні, 24 березня 

2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок  

воєнних дій та збройних конфліктів 

9/21 

9.22 

Про надання малолітній Тіліченко Мілані Олександрівні, 16 грудня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

9/22 

9.23 

Про надання малолітньому Тіліченку Назару Олександровичу,  30 квітня 

2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

9/23 

9.24 

Про надання Тіліченку Яну Олександровичу, 06 жовтня 2001 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій  та 

збройних конфліктів 

9/24 

9.25 

Про надання Тімашковій Єлизаветі Володимирівні,  06 червня 2002 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

9/25 

9.26 

Про надання малолітній Тімашковій Катерині Володимирівні, 08 

листопада 2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

9/26 

9.27 

Про надання Тімашковій Яні Володимирівні, 25 грудня 1996 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

9/27 

9.28 

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

підтвердження місця проживання дитини, Плешко Марти Максимівни, 

25.05.2012р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

9/28 

 

 
 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


