ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради
від «14» липня 2020 року 9.00
№

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

ДОПОВІДАЧ

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ»
1.

Скрипник Сергій –
директор КП

Про надання дозволу на перепоховання померлих
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІЯКАЦІЯСЕРВІС»

2.

Про внесення змін до Паспорту Програми розвитку інформаційних та
комунікаційних технологій м. Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр.

Калічка Артем –
Дирекор КП

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
3.

4.1

4.2

Дворніков Ігор –
директор КП
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА
МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Про затвердження протоколу № 21 позачергового засідання місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
Остапчук Ігор –
ситуацій щодо попередження захворювання гострої респіраторної
начальник відділу
хвороби COVID-19
Про передачу пожежних рукавів 36-й державно-пожежній рятувальній
частині 2-го державно-пожежного рятувального загону ГУ ДСНС
-//України у Київській області (м. Ірпінь)
Про затвердження проектно-кошторисної документації

ПИТАННЯ ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
5.1
5.2
5.3

Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська дитяча
школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» на 2020-2021 н.р.
Про затвердження планового контингенту КЗ «Ірпінська дитяча школа
мистецтв ім. Михайла Вериківського» та КЗ «Ірпінська дитяча школа
мистецтв» на 2020-2021 н.р.
Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська дитяча
школа мистецтв» на 2020-2021 н.р.

Антонюк Євгенія –
нач. відділу
-//-//-

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по Караченцова Катерина
вул.Центральна (Привокзальна площа)
– начальник відділу КП
Про надання дозволу на демонтаж малої архітектурної форми,
розташованої за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська (між буд. № 30
-//та №32)
Про надання дозволу на демонтаж самовільно встановлених металевих
-//конструкцій, розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 43-А
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно
-//оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь
Про надання дозволу на демонтаж самовільно встановлених металевих
-//конструкцій, розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 34-А
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку
-//аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь

6.7

6.8
6.9

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення
літнього торгового майданчика по вул. Університетській, 2-з (прим.
№167) у м. Ірпінь ФОП Болдовій Антоніні Андріївні
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у
сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Підгірна (Набережна річки
Ірпінь)
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у
сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні

-//-

-//-//-

6.10

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у
сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Соборна (парк «Дубки»)

-//-

6.11

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в
районі парку «Незнайка»

-//-

6.12

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у
сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Соборна (парк ім. В.Правика)

-//-

6.13

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

-//-

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Про виключення квартири № 22 в будинку № 11-Б секція 1 по вулиці
Кленовій в смт. Ворзель з числа службових
Про виключення квартири № 31 в будинку № 11-Б секція 2 по вулиці
Кленовій в смт. Ворзель з числа службових
Про надання службового ордеру на житло Бутьку В.О.
Про включення жилих приміщень до числа службових та видачу
службових ордерів
Про передачу квартир у власність громадян
Про скасування службового ордера на житлове приміщення № 61 від
26.10.2016
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житло
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської
ради № 40/2 від 17.03.2020
Про зняття з квартирного обліку
Про упорядкування квартирної справи Грищука В.Л.
Про встановлення сферичних дорожніх дзеркал безпеки
Про затвердження протоколу конкурсної комісії з визначення виконавця
послуг із вивезення твердих побутових відходів на території м. Ірпінь
Про затвердження
нового
складу робочої групи з перевірки
обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги та інші платні
послуги

Канюра Сергій –
начальник управління
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна - дачному будинку гр. Шарнопольської К.В. та гр. Бурлаки М.О.
в м. Ірпінь по вул. Найкраща, 2/9
Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Краєвої Н.Х. та
гр. Краєвої О.Б. в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 62-а
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у
власності гр. Однорог А.В. в м. Ірпінь по вул. Єсеніна, 19
Про продовження ПП «Передайз» терміну дії дозволу на розміщення
об’єкту зовнішньої реклами по вул. Гостомельське шосе в м. Ірпінь
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницькій Я.Л. по
вул. Білокур, 5-в

Сапон Михайло –
начальник відділу
-//-//-//-//-

8.6

8.7

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

8.15

8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницькій Я.Л. по
вул. Білокур, 5-г
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності
гр. Василенко Н.Ю. в м. Ірпінь по вул. Суворова, будинок 35-а з
присвоєнням нових поштових адрес
Про скасування містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва за адресою: вул. Давидчука, 35, м. Ірпінь, Київська
обл., наданих гр. Ковтуну І.В.
Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що знаходяться у
власності гр. Скуратівського В.Л. в м. Ірпінь по вул. Єсеніна, 19
Про оформлення ТОВ «ТРАШ» дозволу на розміщення об’єкту
зовнішньої реклами по вул. Григорія Сковороди, 17 в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Болдовій А.А. дозволу на розміщення об’єкту
зовнішньої реклами по вул. Університетська, 2-з в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Городецькому В.Й. дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральна, 2-а в м. Ірпінь
Про продовження ФОП Яременко В.І. об’єкту зовнішньої реклами по
вул. Ново-Оскольська в м. Ірпінь
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна – житловому будинку гр. Хачатрян О.Г. та гр. Хачатрян Д.В. в
м.Ірпінь по вул. Комфортна, 1/2
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна – багатоквартирному житловому будинку із вбудованими
приміщеннями комерційного призначення гр. Шашенко О.Ю. в м. Ірпінь
по вул. Університетська, 1-с
Про оформлення ФОП Яриній О.Є. дозволу на розміщення об’єкту
зовнішньої реклами по вул. Натана Рибака, 25-г в м. Ірпінь
Про продовження ПП «БНБ Реал-Промо» терміну дії дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь
Про продовження ПП «Передайз» терміну дії дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь
Про продовження ТОВ «МАГ-13» терміну дії дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь
Про продовження ФОП Пащинській Т.О. терміну дії дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-//-//-//-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітньому Осадчуку Ігорю Володимировичу, 11.10.2017р.н.
Про звільнення Волка Володимира Анатолійовича від здійснення
повноважень опікуна над неповнолітнім Сорокіним Антоном
Кириловичем, 03.10.2004 р.н.
Про звільнення Волка Володимира Анатолійовича від здійснення
повноважень опікуна над неповнолітньою Станишевською Діаною
Михайлівною, 15.03.2003р.н.
Про встановлення опіки над неповнолітньою Станишевською Діаною
Михайлівною, 15.03.2003 р.н.
Про встановлення опіки над неповнолітнім Сорокіним Антоном
Кириловичем, 03.10.2004 р.н.
Про затвердження висновку про визначення місця проживання
малолітньої дитини, Артемчук Аліси Ігорівни, 05.11.2015 р.н., з матір’ю,
Мошковською Євгенією Миколаївною
Про затвердження висновку про визначення місця проживання
малолітніх дітей: Збаразської Анастасії Олександрівни, 14.11.2011 р.н.,
та Збаразської Соломії Олександрівни, 13.12.2013 р.н., разом з матір’ю,
Збаразською Катериною Сергіївною

Терещенко Алла –
начальник служби
-//-

-//-//-//-//-

-/-

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

Про затвердження висновку про визначення місця проживання
малолітніх дітей: Желудкової Софії Єгорівни, 02.12.2013 р.н., та
Желудкової Ксенії Єгорівни, 26.01.2016 р.н. разом з матір’ю,
Волосянською Марією Миколаївною
Про затвердження висновку про визначення способу участі батька,
Перепелиці Максима Анатолійовича, у вихованні дитини, Перепелиці
Олександра Максимовича, 10.06.2013 року народження, місця та часу
їхнього спілкування
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських
прав Колісник Олексія Сергійовича, відносно малолітнього сина,
Колісник Артема Олексійовича, 30.01.2014 р.н.
Про визначення участі батька, Семанчина Олексія Геннадійовича, у
вихованні та спілкуванні з малолітнім сином, Семанчиним Всеволодом
Олексійовичем, 26.09.2015 р.н.
Про надання дозволу матері, Казачок Оксані Миколаївні, на зняття з
реєстрації місця проживання малолітньої доньки, Казачок Дар’ї
Сергіївни, 05.04.2011 р.н., з адреси: АР Крим, Балаклавський р-н,
м.Інкерман, вул. Менжинського, буд. 8А, кв. 17, та на реєстрацію місця
проживання за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Білокур, буд. 2Б,
кв. 10, без згоди батька, Казачка Сергія Вікторовича
Про надання дозволу опікуну, Прокопчук Ірині Михайлівні, на зняття з
реєстрації місця проживання підопічної Семіонової Поліни Олексіївни,
05.12.2013р.н. з адреси: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Свободи
(Ленінградський), буд.100, кв. 24, та на реєстрацію місця проживання за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.Українська, буд. 83б, корп. 4, кв.67
Про надання дозволу Кондратенку Яну Володимировичу на укладення
договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул.Тургенівська, буд.50, кв.7, в якій зареєстрований малолітній син,
Кондратенко Арсеній Янович, 15.08.2009 р.н., на ім’я своєї дружини,
Покатілової Олени Олександрівни
Про надання дозволу матері, Вінниченко Зоряні Богданівні, від імені
дітей, Вінниченко Валерії Валеріївни, 07.10.2011 р.н. та Вінниченка
Володимира Валерійовича, 27.07.2006р.н., на продаж по 1/6 частині
автобусної зупинки зблокованої з магазином, що знаходиться за
адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, № 3-є
Про надання дозволу батьку, Білецькому Юрію Валерійовичу, на
укладання договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,
м.Ірпінь, вул. Університетська, буд. 1ш, кв. 6, на ім’я малолітнього сина,
Білецького Нікіти Юрійовича, 17.08.2015 р.н.
Про надання дозволу матері, Прилипко Ользі Борисівні, представляти
законні права та інтереси малолітніх дітей, Прилипко Дар’ї Анатоліївни,
17.04.2008 р.н., Прилипко Ганни Анатоліївни, 09.12.2011 р.н., Прилипко
Поліни Анатоліївни, 19.05.2020 р.н., при укладенні та підписанні
договорів купівлі-продажу по ¼ частині будинку за адресою: Київська
обл., смт. Ворзель, вул. Лісова (Пролетарська), буд. 1-б, на їх ім’я
Про надання дозволу Малій Галині Михайлівні та Соломенку Миколі
Івановичу на укладення договору поділу частин будинку за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Українська, буд. 47-б, в якому зареєстровані
діти, Коваль Андрій Андрійович, 09.05.2006 р.н., та Коваль Ілля
Андрійович, 29.08.2011 р.н., на два окремі житлові будинки
Про надання дозволу Мацюк Оксані Вікторівні та Мацюку Михайлу
Анатолійовичу на укладення договору про поділ спільного майна
подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул.Ветеранів Афганістану (Воїнів Інтернаціоналістів), буд.18-д, кв.96, в
якій зареєстровані діти, Мацюк Вікторія Михайлівна, 24.03.2006 р.н., та
Мацюк Максим Михайлович, 03.02.2010 р.н., та про надання дозволу
Мацюку Михайлу Анатолійовичу на дарування належної йому частини
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9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31
9.32

вищевказаної квартири на ім’я Мацюк Оксани Вікторівни
Про надання дозволу Малиновській Ользі Олександрівні та
Малиновському Станіславу Вікторовичу на укладення договору про
поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири за адресою: Київської
обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 1 В, кв.8, в якій зареєстрована
малолітня донька, Малиновська Єлизавета Станіславівна, 27.10.2014 р.н.
Про надання дозволу Чернусі Марині Олександрівні та Морозенко Ірині
Володимирівні на укладення договору дарування по 1/6 частині квартири
за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Рекунова, буд. 9, кв. 66, в
якій зареєстровані діти, Тхіравіям Абірамі Арунтхавараджах,
29.04.2005р.н., та Винокуров Олександр Сергійович, 22.05.2011р.н., на
ім’я своєї сестри, Винокурової Наталії Іванівни
Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про
підтвердження місця проживання дитини, Філатова Трохима
Романовича, 04.12.2012 р.н., для його тимчасового виїзду за межі
України
Про надання Агаповій Софії Андріївні, 28 жовтня
2001 року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Про надання неповнолітній Агаповій Юлії Андріївні, 29 квітня 2006 року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Про надання малолітній Гречко Аліні Сергіївні, 01 вересня 2018 року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Про надання малолітньому Гречко Антону Сергійовичу, 16 березня 2011
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Гречко Святославу Сергійовичу, 01 вересня
2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання Мелешко Іллі Євгеновичу, 10 червня 2002 року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Про надання малолітній Мелешко Уляні Євгенівні, 27 березня 2008 року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Про надання неповнолітній Назаровій Аміні Едуардівні, 18 червня 2004
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів
Про надання неповнолітньому Назарову Тимуру Едуардовичу, 18 червня
2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання дозволу на купівлю квартири Гапон Віталію Вячеславовичу
Керуючий справами
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