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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 13 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «11» серпня 2020 року 9.00                                 м.  Ірпінь                           

   
              

Головуючий              Андрій ЛІТВИНОВ   

 

 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Олександр МАРКУШИН 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Юлія УСТИЧ  

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Михайло КОПАЧ  

Андрій ГІРНИК 

Уляна БОЙЧУК  

Володимир ВИГІННИЙ 

Сергій ДАНІШ 

Андрій ПОМАЗАН 

Антон ГОЛОВЕНКО 

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: 

 

Марія ПОПРУГА, Максим НЕЛЬЗІН, Василь ЧМЕЛЮК,  

Тетяна ЛАГОВСЬКА, Ольга ПРИЛИПКО, Сергій ПАЩИНСЬКИЙ,  

Юлія ПРИБИЛОВА, Дмитро ДЕМЧИШИН 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

 

1. Ірина МИГИТКО Нач. загального відділу 

2. Ігор ОСТАПЧУК Нач. відділу з питань НС ОМР 

3. Микола КОВАЛЬЧУК Нач. КП «Муніципальна варта» 

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

5. Михайло САПОН Нач. від. архітектури та містобудування 

6. Алла ТЕРЕЩЕНКО Нач. служби у справах дітей та сім’ї  

7. Сергій КАНЮРА Нач. управління ІРІ та ЖКГ 

8. Сергій СКРИПНИК Директор КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

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

10. Оксана ЗАЛУЖНЯК Нач. юридичного відділу 

11. Представники Інформаційне агенство ITV 

12. Представники  телеканалу «Погляд» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Андрій ЛІТВИНОВ – в.о. міського голови – секретар ради 

                                                                                        

ВИСТУПИЛИ:  

  

Сергій КАНЮРА – начальник управління ІРІ ЖКГ: 

- Про організацію дорожнього руху по вулицям Гуцала, Громадянській в м. Ірпінь; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами взяти за основу:  

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

 ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ  

1. Про фінансування видатків 
Данилюк Євгенія – 

начальник управління 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2.1 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Гранд Лайф №1» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 

Залужняк Оксана – 

начальник відділу 

2.2 

Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Грінлайф на 

Мечнікова» на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення 

-//- 

2.3 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «ФОРТУНА-1» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор – 

директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2020 рік 

Демченко Світлана – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

5. 

Про затвердження протоколів №22, №23 позачергового засідання 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій щодо попередження захворювання гострої 

распіраторної хвороби COVID-19 

Остапчук Ігор – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Ахназаровій Анастасії Амаяківні 

Караченцова Катерина 

– начальник відділу КП 

6.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Галайко Аліні Сергіївні 
-//- 

6.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Соборна, 98 ФОП Гуржеєвій Оксані Сергіївні 
-//- 

6.4 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

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

6.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

по вул. Соборна, 1 
-//- 
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6.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Самсоненко Олексію Петровичу 
-//- 

6.7 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Чехова (зона парковки навпроти будинку № 9-а) ФОП Ступаку 

Віталію Дмитровиу 

-//- 

6.8 

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

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Тімофєєву Олександру 

Миколайовичу 

-//- 

6.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк «Письменників») 
-//- 

6.10 

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

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Точоному Олександру 

Олександровичу 

-//- 

6.11 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь 

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

6.12 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь 

м.Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 
-//- 

6.13 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на вулицях міста Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 Про взяття на квартирний облік 
Канюра Сергій – 

начальник управління 

7.2 
Про включення  жилого приміщення до  числа службових та видачу 

службового ордеру 
-//- 

7.3 

Про погодження додаткових списків громадян України, які мають право 

на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 9 

-//- 

7.4 
Про скасування службового ордера на житлове приміщення № 63 від 

26.10.2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-//- 

7.5 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 24/4 від 11.02.2020 
-//- 

7.6 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 11.02.2020 № 24/5 
-//- 

7.7 Про зняття з квартирного обліку -//- 

7.8 Про упорядкування квартирної справи Байдачного В.П. -//- 

7.9 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

7.10 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.11 Про демонтаж дорожнього знака в м. Ірпінь по вул. Північна 79-Б -//- 

7.12 Про затвердження переліку пішохідних переходів в м. Ірпінь -//- 

7.13 
Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця послуг 

із вивезення твердих побутових відходів на території м. Ірпінь 
-//- 

7.14 
Про улаштування засобів примусового зниження швидкості на території 

ЖК «Річ Таун» по вул. Західна в м. Ірпінь 
-//- 

7.15 

Про затвердження форм для розрахунку  одноставкових та двоставкових 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та послуги з постачання теплової енергії 

-//- 

7.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету Ірпінської  міської 

ради від 02.06.2020 №75/10 «Про затвердження переліку платних послуг 

з медичного обслуговування,  які надаються КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 

 

 

-//- 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр.Борзило Т.А., гр. Борзило І.М. в м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 6 з 

присвоєнням нових адрес 

Сапон Михайло – 

начальник відділу 

8.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр.Грицюк О.І. та гр. Соколовському В.Б. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 

будинок 25 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

8.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку гр. Кицун Валентини 

Олександрівни в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9 

-//- 

8.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку гр. Кицуна Петра 

Григоровича в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9 

-//- 

8.5 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Лисака А.М. в м. Ірпінь по вул.  Гайдамацька, 23 
-//- 

8.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 42/9 від 17.03.2020 року «Про зміну поштової адреси житлового 

будинку гр. Призимирської В.Г. в м. Ірпінь по  вул.  Степанівській, 14-а» 

-//- 

8.7 
Про дозвіл на встановлення паркану та перекриття проїзду до будинку по 

вул. Полтавська, № 61 в м. Ірпінь 
-//- 

8.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – дачному будинку гр. Скорбатюка О.В. в м. Ірпінь по 

вул.Найкращій, 1/17 

-//- 

8.9 
Про зміну поштової адреси садового будинку та земельної ділянки 

гр.Тетюк Т.І. в м. Ірпінь, с/т «Берізка», будинок 50 
-//- 

8.10 
Про оформлення ТОВ «ЧАС ГАЗУ» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Центральна, 30 в м. Ірпінь 
-//- 

8.11 
Про закріплення адресного номеру земельній ділянці гр. Тромса О.І. в 

м.Ірпінь 
-//- 

8.12 
Про оформлення ФОП Івасюк І.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

8.13 
Про оформлення ФОП Балюк С.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь 
-//- 

8.14 
Про оформлення ФОП Данилів Ю.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Садова, 94-В в м. Ірпінь 
-//- 

8.15 
Про оформлення ФОП Петренко А.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Авіаконструктора Антонова, 2/1 в м. Ірпінь 
-//- 

8.16 
Про дозвіл на встановлення шлагбауму по вул. Житомирській, 24-в, в                

м. Ірпінь 
-//- 

8.17 
Про оформлення ФОП Ганимович О.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Северинівська в м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 Про реєстрацію народження малолітньої дівчинки, 13.04.2020р.н. 
Терещенко Алла – 

начальник служби 

9.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Таракановій Христині Сергіївні, 10.04.2008р.н. 
-//- 

9.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Тараканову Всеволоду Сергійовичу, 06.09.2006р.н. 
-//- 

9.4 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Гришті Марії Олександрівні, 01.02.2020р.н. 
-//- 
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9.5 
Про встановлення статусу дитини – сироти малолітній  Ігнатковій 

Анастасії Валеріївні, 29.09.2011р.н. 
-//- 

9.6 
Про встановлення опіки над малолітньою Ігнатковою Анастасією 

Валеріївною, 29.09.2011р.н. 
-//- 

9.7 

Про виведення Дяченка Богдана Анатолійовича,02.12.2006р.н., з 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни 

-//- 

9.8 
Про влаштування до державної дитячої установи малолітнього Дяченка 

Богдана Анатолійовича,02.12.2006р.н. 
-//- 

9.9 

Про виведення  Шестакової Аліни Анатоліївни, 10.03.1998 р.н., з 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни 

-//- 

9.10 
Про встановлення опіки над майном неповнолітньої Чалої Єлізавети 

Олегівни, 08.05.2003р.н. 
-//- 

9.11 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Чалого Єгора 

Олеговича, 08.05.2003р. 
-//- 

9.12 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Ігнатенка Віктора Вадимовича відносно малолітнього сина, 

Ігнатенка Максима Вікторовича, 28.09.2008 р.н. 

-//- 

9.13 

Про надання дозволу матері, Зосік Оксані Миколаївні, на реєстрацію 

місця проживання малолітнього сина, Зосіка Лева Ганнадійовича, за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рибака Натана, буд. 2, кв. 24, без 

згоди батька, Зосіка Геннадія Миколайовича 

-//- 

9.14 

Про надання дозволу матері, Сень Віолеті Петрівні, на зняття з реєстрації 

місця проживання малолітньої доньки, Сень Вікторії Миколаївни, 

22.10.2010 р.н., з адреси: АР Крим., м. Сімферополь, вул. Суходольная, 

буд. 163, кв. 6, та на реєстрацію місця проживання за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Рильського Максима, буд.7-є, кв. 17, без згоди 

батька, Сень Миколи Леонідовича 

-//- 

9.15 

Про надання дозволу матері, Єсауловій Марині В’ячеславівні, на зняття з 

реєстрації місця проживання малолітнього сина, Рябкова Єгора 

Олександровича, 13.11.2009 р.н., з адреси: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Гоголя, буд. 13, та на реєстрацію місця проживання за адресою: 

м.Київ, вул. Волгоградська, буд.27, кв. 53, без згоди батька, Рябкова 

Олександра Володимировича 

-//- 

9.16 
Про визначення місця проживання малолітнього Волобуєва Прохора 

Романовича, 05.09.2009 р.н. 
-//- 

9.17 

Про надання дозволу матері, Мельнічук Ользі Юріївні, та батьку 

Мельнічуку Сергію Павловичу, представляти законні інтереси 

малолітнього сина, Мельнічука Ярослава Сергійовича, 06.11.2019 р.н., 

при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу квартири за 

адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, проспект Мартинова, буд.7, кв. 48, на його ім’я 

-//- 

9.18 

Про надання дозволу Підлужній Людмилі Макарівні та Кот Лідії                 

Сергіївні на укладання договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. О. Кошового, буд. 21, в якому зареєстровані 

діти, Підлужний Антон Андрійович, 24.04.2003р.н., Підлужний  Гліб 

Олександрович, 18.11.2010р.н., Кот Володимир Вікторович, 

06.11.2013р.н, на два окремі житлові будинки 

-//- 

9.19 

Про надання дозволу бабусі, Ковтуненко Зінаїді Антонівні, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Ново-Оскольська, буд.1е, кв.24, в якій зареєстрований малолітній 

онук, Масльонкін Кирило Павлович,17.04.2017р.н., на ім’я своєї доньки, 

Масльонкіної Ірини Володимирівни 

-//- 
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9.20 

Про затвердження Протоколу №1 від 27.07.2020р. засідання комісії з 

використання у 2020 році субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

-//- 

9.21 
Про влаштування до державної дитячої установи малолітнього 

Косянчука Максима Вікторовича, 24.01.2020 р.н. 
-//- 

9.22 
Про встановлення опіки над малолітньою Гриштею 

Марією Олександрівною, 01.02.2020р.н. 
-//- 

 
Голосували: 

 “За” – 13 

 “Проти” – 0  

            “Утримались” – 0 

 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про фінансування видатків 

 Доповідає: Євгенія Данилюк – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97 «Про фінансування видатків» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2.1 СЛУХАЛИ: Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Гранд Лайф 

№1» на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення 

 Доповідає: Оксана Залужняк - начальник юридичного відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №98/1 «Про надання повноважень 

посадовій особі ОСББ «Гранд Лайф №1» на складання 

протоколів про адміністративне правопорушення» (додається) 

 Голосували: “За” –13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

2.2 СЛУХАЛИ: Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Грінлайф 

на Мечнікова» на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення 

 Доповідає: Оксана Залужняк - начальник юридичного відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №98/2  «Про надання повноважень 

посадовій особі ОСББ «Грінлайф на Мечнікова» на складання 

протоколів про адміністративне правопорушення» (додається) 

 Голосували: “За” –13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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2.3 СЛУХАЛИ: Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «ФОРТУНА-

1» на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення 

 Доповідає: Оксана Залужняк - начальник юридичного відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №98/3  «Про надання повноважень 

посадовій особі ОСББ «ФОРТУНА-1» на складання 

протоколів про адміністративне правопорушення» (додається) 

 Голосували: “За” –13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Жанна Остапчук  – заст. директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №99  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

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

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2020 рік 

 Доповідає: Демченко Світлана – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №100 «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2020 

рік» (додається) 

 Голосували: “За” –13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження  протоколу № 22, №23 позачергового 

засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки  та надзвичайних ситуацій щодо попередження 

захворювання  гострої респіраторної хвороби  COVID-19 

 Доповідає: Остапчук Ігор – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №101 «Про затвердження  протоколу № 

22, №23  позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій 

щодо попередження захворювання  гострої респіраторної 

хвороби  COVID-19» (додається) 

 Голосували: “За” –13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

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

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

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Ахназаровій 

Анастасії Амаяківні 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/1 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах 

міста Ірпінь ФОП Ахназаровій Анастасії Амаяківні» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Галайко Аліні Сергіївні 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/2 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Галайко Аліні 

Сергіївні» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Соборна, 98 ФОП Гуржеєвій Оксані 

Сергіївні 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/3 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю за адресою: м.Ірпінь, вул. Соборна, 98 

ФОП Гуржеєвій Оксані Сергіївні» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/4 «Про надання дозволу на 

знесення, кронування та санітарну чистку аварійних, 

сухостійних дерев у м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь по вул. Соборна, 1 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №102/5 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь по вул. Соборна, 1» 

(додається) 
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 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Самсоненко 

Олексію Петровичу 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/6 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах 

міста Ірпінь ФОП Самсоненко Олексію Петровичу» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки навпроти 

будинку № 9-а) ФОП Ступаку Віталію Дмитровиу 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/7 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю за адресою: м.Ірпінь, вул. Чехова (зона 

парковки навпроти будинку № 9-а) ФОП Ступаку Віталію 

Дмитровичу» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Тімофєєву 

Олександру Миколайовичу 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/8 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах 

міста Ірпінь ФОП Тімофєєву Олександру Миколайовичу» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

послуг у сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк 

«Письменників») 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/9 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг в місті 

Ірпінь по вул. Стельмаха (парк «Письменників»)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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6.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Точоному Олександру Олександровичу 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/10 «Про надання дозволу на 

виносну та виїзну торгівлю та надання послуг у сфері розваг в 

межах міста Ірпінь ФОП Точоному Олександру 

Олександровичу» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

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

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 102/11 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь вул.Шевченка, в 

зоні парковки (навпроти буд. № 3)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

Ірпінь м.Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/12 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь м.Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська (на території скверу)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

послуг у сфері розваг на вулицях міста Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102/13 «Про надання дозволу на 

виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері розваг на 

вулицях міста Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/1 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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7.2 СЛУХАЛИ: Про включення  жилого приміщення до  числа службових та 

видачу службового ордеру 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/2 «Про включення  жилого 

приміщення до  числа службових та видачу службового 

ордеру» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.3 СЛУХАЛИ: Про погодження додаткових списків громадян України, які 

мають право на одержання  приватизаційних паперів за 

адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. Кленова, 

буд. 11-Б, секція 1, кв. 9 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/3 «Про погодження додаткових 

списків громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 9» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.4 СЛУХАЛИ: Про скасування службового ордера на житлове приміщення  

№ 63 від 26.10.2016 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/4 «Про скасування службового 

ордера на житлове приміщення № 63 від 26.10.2016» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.5 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 24/4 від 11.02.2020 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/5 «Про внесення  змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 24/4 від 

11.02.2020» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.6 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 11.02.2020 № 24/5 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/6 «Про внесення  змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 11.02.2020  

№ 24/5» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.7 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/7 «Про зняття з квартирного 

обліку» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.8 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирної справи Байдачного В.П. 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/8 «Про упорядкування квартирної 

справи Байдачного В.П.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.9 СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/9 «Про взяття на соціальний 

квартирний облік» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.10 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 103/10 «Про передачу квартир у 

власність громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.11 СЛУХАЛИ: Про демонтаж дорожнього знака в м. Ірпінь по вул. Північна 

79-Б 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 103/11 «Про демонтаж дорожнього 

знака в м. Ірпінь по вул. Північна 79-Б» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку пішохідних переходів в м. Ірпінь 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/12 «Про затвердження переліку 

пішохідних переходів в м. Ірпінь» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.13 СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів конкурсу з визначення 

виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на 

території м. Ірпінь 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/13 «Про затвердження результатів 

конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення твердих 

побутових відходів на території м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.14 СЛУХАЛИ: Про улаштування засобів примусового зниження швидкості на 

території ЖК «Річ Таун» по вул. Західна в м. Ірпінь 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/14 «Про улаштування засобів 

примусового зниження швидкості на території ЖК «Річ Таун» 

по вул. Західна в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.15 СЛУХАЛИ: Про затвердження форм для розрахунку  одноставкових та 

двоставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послуги з постачання 

теплової енергії 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/15 «Про затвердження форм для 

розрахунку  одноставкових та двоставкових тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 

та послуги з постачання теплової енергії» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.16 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету 

Ірпінської  міської ради від 02.06.2020 №75/10 «Про 

затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування,  які надаються КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/16 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого  комітету Ірпінської  міської ради від 02.06.2020 

№75/10 «Про затвердження переліку платних послуг з 

медичного обслуговування,  які надаються КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня»» (додається) 

 

 



 15 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.17 СЛУХАЛИ: Про організацію дорожнього руху по вулицям Гуцала, 

Громадянській в м. Ірпінь 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/17 «Про організацію дорожнього 

руху по вулицям Гуцала, Громадянській в м. Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр.Борзило Т.А., гр. Борзило І.М. в м. Ірпінь,                   

вул. 1-го Травня, 6 з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/1 «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр.Борзило 

Т.А., гр. Борзило І.М. в м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 6 з 

присвоєнням нових адрес» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.2 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр.Грицюк О.І. та гр. Соколовському В.Б. в м. 

Ірпінь по вул. Давидчука, будинок 25 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/2  «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр.Грицюк О.І. 

та гр. Соколовському В.Б. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 

будинок 25 з присвоєнням нових поштових адрес» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку                   

гр. Кицун Валентини Олександрівни в м. Ірпінь по провулку 

Річковому, 9 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/3 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку гр. Кицун Валентини 

Олександрівни в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку гр. 

Кицуна Петра Григоровича в м. Ірпінь по провулку Річковому, 

9 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/4 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку гр. Кицуна Петра 

Григоровича в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.5 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що 

знаходиться у власності гр. Лисака А.М. в м. Ірпінь по вул.  

Гайдамацька, 23 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/5  «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності                        

гр. Лисака А.М. в м. Ірпінь по вул.  Гайдамацька, 23» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 42/9 від 17.03.2020 року «Про зміну 

поштової адреси житлового будинку гр. Призимирської В.Г. в 

м. Ірпінь по  вул.  Степанівській, 14-а» 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/6 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 42/9 від 

17.03.2020 року «Про зміну поштової адреси житлового 

будинку гр. Призимирської В.Г. в м. Ірпінь по  вул.  

Степанівській, 14-а»» (додається) 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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8.7 СЛУХАЛИ: Про дозвіл на встановлення паркану та перекриття проїзду до 

будинку по вул. Полтавська, № 61 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 104/7 «Про дозвіл на встановлення 

паркану та перекриття проїзду до будинку по вул. Полтавська, 

№ 61 в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.8 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – дачному будинку гр. Скорбатюка О.В. в 

м. Ірпінь по вул.Найкращій, 1/17 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/8 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – дачному 

будинку гр. Скорбатюка О.В. в м. Ірпінь по вул.Найкращій, 

1/17» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.9 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси садового будинку та земельної 

ділянки гр.Тетюк Т.І. в м. Ірпінь, с/т «Берізка», будинок 50 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/9 «Про зміну поштової адреси 

садового будинку та земельної ділянки гр.Тетюк Т.І. в                   

м. Ірпінь, с/т «Берізка», будинок 50» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЧАС ГАЗУ» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральна, 30 в м. 

Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/10 «Про оформлення ТОВ «ЧАС 

ГАЗУ» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 

вул. Центральна, 30 в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.11 СЛУХАЛИ: Про закріплення адресного номеру земельній ділянці гр. 

Тромса О.І. в м.Ірпінь 
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 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/11 «Про закріплення адресного 

номеру земельній ділянці гр. Тромса О.І. в м.Ірпінь» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.12 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Івасюк І.М. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/12 «Про оформлення                       

ФОП Івасюк І.М. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Балюк С.М. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/13 «Про оформлення ФОП Балюк 

С.М. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по 

вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Данилів Ю.І. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Садова, 94-В в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/14 «Про оформлення                        

ФОП Данилів Ю.І. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Садова, 94-В в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.15 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Петренко А.І. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2/1 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/15  «Про оформлення                          

ФОП Петренко А.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Авіаконструктора Антонова, 2/1 в 

м. Ірпінь» (додається) 
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Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.16 СЛУХАЛИ: Про дозвіл на встановлення шлагбауму по вул. Житомирській, 

24-в, в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/16 «Про дозвіл на встановлення 

шлагбауму по вул. Житомирській, 24-в, в м. Ірпінь» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

8.17 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Ганимович О.І. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Северинівська в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №104/17 «Про оформлення ФОП 

Ганимович О.І. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Северинівська в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

9.1 СЛУХАЛИ: Про реєстрацію народження малолітньої дівчинки, 

13.04.2020р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/1  «Про реєстрацію народження 

малолітньої дівчинки, 13.04.2020 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Таракановій Христині Сергіївні, 

10.04.2008р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/2 «Про встановлення статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній 

Таракановій Христині Сергіївні, 10.04.2008 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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9.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Тараканову Всеволоду Сергійовичу, 

06.09.2006р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/3 «Про встановлення статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітньому 

Тараканову Всеволоду Сергійовичу, 06.09.2006р.н.» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Гришті Марії Олександрівні, 

01.02.2020р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/4 «Про встановлення статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній 

Гришті Марії Олександрівні, 01.02.2020р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини – сироти малолітній  

Ігнатковій Анастасії Валеріївні, 29.09.2011р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/5 «Про встановлення статусу 

дитини – сироти малолітній  Ігнатковій Анастасії Валеріївні, 

29.09.2011р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.6 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Ігнатковою 

Анастасією Валеріївною, 29.09.2011р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/6 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Ігнатковою Анастасією Валеріївною, 

29.09.2011р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.7 СЛУХАЛИ: Про виведення Дяченка Богдана натолійовича,02.12.2006р.н., з 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурського 

Володимира Анатолійовича та Батурської Тетяни 
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Володимирівни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/7 «Про виведення Дяченка Богдана 

Анатолійовича,02.12.2006р.н., з дитячого будинку сімейного 

типу родини Батурського Володимира Анатолійовича та 

Батурської Тетяни Володимирівни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.8 СЛУХАЛИ: Про влаштування до державної дитячої установи малолітнього 

Дяченка Богдана Анатолійовича,02.12.2006р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/8 «Про влаштування до державної 

дитячої установи малолітнього Дяченка Богдана 

Анатолійовича,02.12.2006р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.9 СЛУХАЛИ: Про виведення  Шестакової Аліни Анатоліївни, 10.03.1998 

р.н., з дитячого будинку сімейного типу родини Батурського 

Володимира Анатолійовича та Батурської Тетяни 

Володимирівни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/9  «Про виведення  Шестакової 

Аліни Анатоліївни, 10.03.1998 р.н., з дитячого будинку 

сімейного типу родини Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.10 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над майном неповнолітньої Чалої 

Єлізавети Олегівни, 08.05.2003р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/10 «Про встановлення опіки над 

майном неповнолітньої Чалої Єлізавети Олегівни, 

08.05.2003р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.11 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Чалого 

Єгора Олеговича, 08.05.2003р. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/11 «Про встановлення опіки над 

майном неповнолітнього Чалого Єгора Олеговича, 

08.05.2003р.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Ігнатенка Віктора Вадимовича відносно 

малолітнього сина, Ігнатенка Максима Вікторовича, 

28.09.2008 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/12 «Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав Ігнатенка 

Віктора Вадимовича відносно малолітнього сина, Ігнатенка 

Максима Вікторовича, 28.09.2008 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Зосік Оксані Миколаївні, на 

реєстрацію місця проживання малолітнього сина, Зосіка Лева 

Ганнадійовича, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Рибака Натана, буд. 2, кв. 24, без згоди батька, Зосіка Геннадія 

Миколайовича 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/13 «Про надання дозволу матері, 

Зосік Оксані Миколаївні, на реєстрацію місця проживання 

малолітнього сина, Зосіка Лева Ганнадійовича, за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рибака Натана, буд. 2, кв. 24, без 

згоди батька, Зосіка Геннадія Миколайовича» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Сень Віолеті Петрівні, на зняття 

з реєстрації місця проживання малолітньої доньки, Сень 

Вікторії Миколаївни, 22.10.2010 р.н., з адреси: АР Крим.,                  

м. Сімферополь, вул. Суходольная, буд. 163, кв. 6, та на 

реєстрацію місця проживання за адресою: Київська обл.,                       

м. Ірпінь, вул. Рильського Максима, буд.7-є, кв. 17, без згоди 

батька, Сень Миколи Леонідовича 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/14 «Про надання дозволу матері, 

Сень Віолеті Петрівні, на зняття з реєстрації місця 

проживання малолітньої доньки, Сень Вікторії Миколаївни, 

22.10.2010 р.н., з адреси: АР Крим., м. Сімферополь, вул. 

Суходольная, буд. 163, кв. 6, та на реєстрацію місця 

проживання за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Рильського Максима, буд.7-є, кв. 17, без згоди батька, Сень 

Миколи Леонідовича» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Єсауловій Марині В’ячеславівні, 

на зняття з реєстрації місця проживання малолітнього сина, 

Рябкова Єгора Олександровича, 13.11.2009 р.н., з адреси: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул.Гоголя, буд. 13, та на реєстрацію 

місця проживання за адресою: м.Київ, вул. Волгоградська, 

буд.27, кв. 53, без згоди батька, Рябкова Олександра 

Володимировича 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/15 «Про надання дозволу матері, 

Єсауловій Марині В’ячеславівні, на зняття з реєстрації місця 

проживання малолітнього сина, Рябкова Єгора 

Олександровича, 13.11.2009 р.н., з адреси: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул.Гоголя, буд. 13, та на реєстрацію місця 

проживання за адресою: м.Київ, вул. Волгоградська, буд.27, 

кв. 53, без згоди батька, Рябкова Олександра 

Володимировича» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.16 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітнього Волобуєва 

Прохора Романовича, 05.09.2009 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/16 «Про визначення місця 

проживання малолітнього Волобуєва Прохора Романовича, 

05.09.2009 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Мельнічук Ользі Юріївні, та 

батьку Мельнічуку Сергію Павловичу, представляти законні 

інтереси малолітнього сина, Мельнічука Ярослава 

Сергійовича, 06.11.2019 р.н., при укладенні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: Київська 
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обл.., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 

проспект Мартинова, буд.7, кв. 48, на його ім’я 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/17 «Про надання дозволу матері, 

Мельнічук Ользі Юріївні, та батьку Мельнічуку Сергію 

Павловичу, представляти законні інтереси малолітнього сина, 

Мельнічука Ярослава Сергійовича, 06.11.2019 р.н., при 

укладенні та підписанні договору купівлі-продажу квартири за 

адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський район, с. 

Софіївська Борщагівка, проспект Мартинова, буд.7, кв. 48, на 

його ім’я» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Підлужній Людмилі Макарівні та Кот 

Лідії Сергіївні на укладання договору поділу частин будинку 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. О. Кошового, буд. 

21, в якому зареєстровані діти, Підлужний Антон Андрійович, 

24.04.2003р.н., Підлужний  Гліб Олександрович, 

18.11.2010р.н., Кот Володимир Вікторович, 06.11.2013р.н, на 

два окремі житлові будинки 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/18 «Про надання дозволу 

Підлужній Людмилі Макарівні та Кот Лідії Сергіївні на 

укладання договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. О. Кошового, буд. 21, в якому 

зареєстровані діти, Підлужний Антон Андрійович, 

24.04.2003р.н., Підлужний  Гліб Олександрович, 

18.11.2010р.н., Кот Володимир Вікторович, 06.11.2013р.н, на 

два окремі житлові будинки» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.19 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу бабусі, Ковтуненко Зінаїді Антонівні, на 

укладання договору дарування квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул.Ново-Оскольська, буд.1е, кв.24, в якій 

зареєстрований малолітній онук, Масльонкін Кирило 

Павлович,17.04.2017р.н., на ім’я своєї доньки, Масльонкіної 

Ірини Володимирівни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 

 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/19 «Про надання дозволу бабусі, 

Ковтуненко Зінаїді Антонівні, на укладання договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Ново-Оскольська, буд.1е, кв.24, в якій зареєстрований 

малолітній онук, Масльонкін Кирило Павлович,17.04.2017р.н., 



 25 

на ім’я своєї доньки, Масльонкіної Ірини Володимирівни» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.20 СЛУХАЛИ: Про затвердження Протоколу №1 від 27.07.2020р. засідання 

комісії з використання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/20 «Про затвердження Протоколу 

№1 від 27.07.2020р. засідання комісії з використання у 2020 

році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.21 СЛУХАЛИ: Про влаштування до державної дитячої установи малолітнього 

Косянчука Максима Вікторовича, 24.01.2020 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/21 «Про влаштування до державної 

дитячої установи малолітнього Косянчука Максима 

Вікторовича, 24.01.2020 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.22 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Гриштею 

Марією Олександрівною, 01.02.2020р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №105/21 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Гриштею Марією Олександрівною, 

01.02.2020р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

 

Головуючий                                                                                                 Андрій ЛІТВИНОВ 
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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 ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ  

1. Про фінансування видатків 97 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

2.1 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Гранд Лайф №1» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 
98/1 

2.2 

Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Грінлайф на 

Мечнікова» на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення 

98/2 

2.3 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «ФОРТУНА-1» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 
98/3 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3. Про затвердження проектно-кошторисної документації 99 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2020 рік 

100 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

5. 

Про затвердження протоколів №22, №23 позачергового засідання 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій щодо попередження захворювання гострої 

распіраторної хвороби COVID-19 

101 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Ахназаровій Анастасії Амаяківні 
102/1 

6.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Галайко Аліні Сергіївні 
102/2 

6.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Соборна, 98 ФОП Гуржеєвій Оксані Сергіївні 
102/3 

6.4 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
102/4 

6.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

по вул. Соборна, 1 
102/5 

6.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Самсоненко Олексію Петровичу 
102/6 

6.7 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Чехова (зона парковки навпроти будинку № 9-а) ФОП Ступаку 

Віталію Дмитровиу 

102/7 
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6.8 

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

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Тімофєєву Олександру 

Миколайовичу 

102/8 

6.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк «Письменників») 
102/9 

6.10 

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

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Точоному Олександру 

Олександровичу 

102/10 

6.11 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь 

вул.Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
102/11 

6.12 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь 

м.Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 
102/12 

6.13 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на вулицях міста Ірпінь 
102/13 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 Про взяття на квартирний облік 103/1 

7.2 
Про включення  жилого приміщення до  числа службових та видачу 

службового ордеру 
103/2 

7.3 

Про погодження додаткових списків громадян України, які мають право 

на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 9 

103/3 

7.4 
Про скасування службового ордера на житлове приміщення № 63 від 

26.10.2016 
103/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7.5 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 24/4 від 11.02.2020 
103/5 

7.6 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 11.02.2020 № 24/5 
103/6 

7.7 Про зняття з квартирного обліку 103/7 

7.8 Про упорядкування квартирної справи Байдачного В.П. 103/8 

7.9 Про взяття на соціальний квартирний облік 103/9 

7.10 Про передачу квартир у власність громадян 103/10 

7.11 Про демонтаж дорожнього знака в м. Ірпінь по вул. Північна 79-Б 103/11 

7.12 Про затвердження переліку пішохідних переходів в м. Ірпінь 103/12 

7.13 
Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця послуг 

із вивезення твердих побутових відходів на території м. Ірпінь 
103/13 

7.14 
Про улаштування засобів примусового зниження швидкості на території 

ЖК «Річ Таун» по вул. Західна в м. Ірпінь 
103/14 

7.15 

Про затвердження форм для розрахунку  одноставкових та двоставкових 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та послуги з постачання теплової енергії 

103/15 

7.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету Ірпінської  міської 

ради від 02.06.2020 №75/10 «Про затвердження переліку платних послуг 

з медичного обслуговування,  які надаються КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 

103/16 

7.17 
Про організацію дорожнього руху по вулицям Гуцала, Громадянській в 

м. Ірпінь 
103/17 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр.Борзило Т.А., гр. Борзило І.М. в м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 6 з 

присвоєнням нових адрес 

104/1 
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8.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр.Грицюк О.І. та гр. Соколовському В.Б. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 

будинок 25 з присвоєнням нових поштових адрес 

104/2 

8.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку гр. Кицун Валентини 

Олександрівни в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9 

104/3 

8.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку гр. Кицуна Петра 

Григоровича в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9 

104/4 

8.5 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Лисака А.М. в м. Ірпінь по вул.  Гайдамацька, 23 
104/5 

8.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 42/9 від 17.03.2020 року «Про зміну поштової адреси житлового 

будинку гр. Призимирської В.Г. в м. Ірпінь по  вул.  Степанівській, 14-а» 

104/6 

8.7 
Про дозвіл на встановлення паркану та перекриття проїзду до будинку по 

вул. Полтавська, № 61 в м. Ірпінь 
104/7 

8.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – дачному будинку гр. Скорбатюка О.В. в м. Ірпінь по 

вул.Найкращій, 1/17 

104/8 

8.9 
Про зміну поштової адреси садового будинку та земельної ділянки 

гр.Тетюк Т.І. в м. Ірпінь, с/т «Берізка», будинок 50 
104/9 

8.10 
Про оформлення ТОВ «ЧАС ГАЗУ» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Центральна, 30 в м. Ірпінь 
104/10 

8.11 
Про закріплення адресного номеру земельній ділянці гр. Тромса О.І. в 

м.Ірпінь 
104/11 

8.12 
Про оформлення ФОП Івасюк І.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
104/12 

8.13 
Про оформлення ФОП Балюк С.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь 
104/13 

8.14 
Про оформлення ФОП Данилів Ю.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Садова, 94-В в м. Ірпінь 
104/14 

8.15 
Про оформлення ФОП Петренко А.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Авіаконструктора Антонова, 2/1 в м. Ірпінь 
104/15 

8.16 
Про дозвіл на встановлення шлагбауму по вул. Житомирській, 24-в, в                

м. Ірпінь 
104/16 

8.17 
Про оформлення ФОП Ганимович О.І. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Северинівська в м. Ірпінь 
104/17 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 Про реєстрацію народження малолітньої дівчинки, 13.04.2020р.н. 105/1 

9.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Таракановій Христині Сергіївні, 10.04.2008р.н. 
105/2 

9.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Тараканову Всеволоду Сергійовичу, 06.09.2006р.н. 
105/3 

9.4 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Гришті Марії Олександрівні, 01.02.2020р.н. 
105/4 

9.5 
Про встановлення статусу дитини – сироти малолітній  Ігнатковій 

Анастасії Валеріївні, 29.09.2011р.н. 
105/5 

9.6 
Про встановлення опіки над малолітньою Ігнатковою Анастасією 

Валеріївною, 29.09.2011р.н. 
105/6 
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9.7 

Про виведення Дяченка Богдана Анатолійовича,02.12.2006р.н., з 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни 

105/7 

9.8 
Про влаштування до державної дитячої установи малолітнього Дяченка 

Богдана Анатолійовича,02.12.2006р.н. 
105/8 

9.9 

Про виведення  Шестакової Аліни Анатоліївни, 10.03.1998 р.н., з 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни 

105/9 

9.10 
Про встановлення опіки над майном неповнолітньої Чалої Єлізавети 

Олегівни, 08.05.2003р.н. 
105/10 

9.11 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Чалого Єгора 

Олеговича, 08.05.2003р. 
105/11 

9.12 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Ігнатенка Віктора Вадимовича відносно малолітнього сина, 

Ігнатенка Максима Вікторовича, 28.09.2008 р.н. 

105/12 

9.13 

Про надання дозволу матері, Зосік Оксані Миколаївні, на реєстрацію 

місця проживання малолітнього сина, Зосіка Лева Ганнадійовича, за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рибака Натана, буд. 2, кв. 24, без 

згоди батька, Зосіка Геннадія Миколайовича 

105/13 

9.14 

Про надання дозволу матері, Сень Віолеті Петрівні, на зняття з реєстрації 

місця проживання малолітньої доньки, Сень Вікторії Миколаївни, 

22.10.2010 р.н., з адреси: АР Крим., м. Сімферополь, вул. Суходольная, 

буд. 163, кв. 6, та на реєстрацію місця проживання за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Рильського Максима, буд.7-є, кв. 17, без згоди 

батька, Сень Миколи Леонідовича 

105/14 

9.15 

Про надання дозволу матері, Єсауловій Марині В’ячеславівні, на зняття з 

реєстрації місця проживання малолітнього сина, Рябкова Єгора 

Олександровича, 13.11.2009 р.н., з адреси: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Гоголя, буд. 13, та на реєстрацію місця проживання за адресою: 

м.Київ, вул. Волгоградська, буд.27, кв. 53, без згоди батька, Рябкова 

Олександра Володимировича 

105/15 

9.16 
Про визначення місця проживання малолітнього Волобуєва Прохора 

Романовича, 05.09.2009 р.н. 
105/16 

9.17 

Про надання дозволу матері, Мельнічук Ользі Юріївні, та батьку 

Мельнічуку Сергію Павловичу, представляти законні інтереси 

малолітнього сина, Мельнічука Ярослава Сергійовича, 06.11.2019 р.н., 

при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу квартири за 

адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, проспект Мартинова, буд.7, кв. 48, на його ім’я 

105/17 

9.18 

Про надання дозволу Підлужній Людмилі Макарівні та Кот Лідії                 

Сергіївні на укладання договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. О. Кошового, буд. 21, в якому зареєстровані 

діти, Підлужний Антон Андрійович, 24.04.2003р.н., Підлужний  Гліб 

Олександрович, 18.11.2010р.н., Кот Володимир Вікторович, 

06.11.2013р.н, на два окремі житлові будинки 

105/18 

9.19 

Про надання дозволу бабусі, Ковтуненко Зінаїді Антонівні, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Ново-Оскольська, буд.1е, кв.24, в якій зареєстрований малолітній 

онук, Масльонкін Кирило Павлович,17.04.2017р.н., на ім’я своєї доньки, 

Масльонкіної Ірини Володимирівни 

105/19 
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9.20 

Про затвердження Протоколу №1 від 27.07.2020р. засідання комісії з 

використання у 2020 році субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

105/20 

9.21 
Про влаштування до державної дитячої установи малолітнього 

Косянчука Максима Вікторовича, 24.01.2020 р.н. 
105/21 

9.22 
Про встановлення опіки над малолітньою Гриштею 

Марією Олександрівною, 01.02.2020р.н. 
105/22 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


