
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «8» лютого 2022 року 9:00 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1 
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на І квартал 2022 року 

Дмитро НЕГРЕША 

– керуючий справами 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-

2023 роки за 2021 рік 

Яна ЖИГАН 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

4 

Про погодження інвестиційної програми Комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» на 2022 рік та плану розвитку 

комунального підприємства «Ірпіньводоканал» на 2022-2026 роки 

Артур ЗАГОДІРЕНКО 

– начальник КП 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

5 Про затвердження кошторисної документації 
Сергій СКРИПНИК 

– директор КП 

ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

6 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання  

документів на зберігання, погодження номенклатур справ, 

перевіряння діловодства та архівної справи в установах зони 

комплектування архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на 2022 рік 

Людмила ЗБРОЖЕК 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

7 
Про затвердження оновленого складу узгоджувальної комісії для 

вирішення земельних спорів, згідно додатку №1 

Світлана БЕРЕГОВА 

– в.о. начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

8.1 

Про затвердження складу комісії з  питань надання матеріальної 

допомоги та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

8.2 

Про затвердження Положення про  комісію з питань надання 

матеріальної допомоги та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

-//- 

8.3 

Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, який 

зобов’язався поховати або здійснив поховання померлого та 

встановлення розміру допомоги на поховання 

-//- 



8.4 
Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради Бучанського району 
-//- 

8.5 

Про затвердження Положення про умови та порядок надання 

платних соціальних послуг, затвердження розрахунку та тарифів на 

платні соціальні послуги територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської 

ради на 2022 рік 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

9.1 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

9.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах села 

Козинці ФОП Файфер Тетяни Володимирівни 
-//- 

9.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь 

на території парку «Незнайка» 
-//- 

9.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня 
-//- 

9.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на території 

міста Ірпінь з нагоди святкування Дня Святого Валентина 
-//- 

9.6 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю у м. Ірпінь 

ФОП Співак Людмилі Олександрівні 
-//- 

9.7 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцна Наталії 

Андріївні 

-//- 

9.8 
Про надання дозволу на знесення,  кронування та санітарну чистку 

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

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

10.1 
Про виключення квартири № 66 в будинку № 13-Б/1 по вулиці 

Кошового в м. Ірпінь з числа службових  

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

10.2 Про взяття на соціальний квартирний обік -//- 

10.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

10.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

10.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 

10.6 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

10.7 Про включення житлових приміщень до числа службових -//- 

10.8 Про видачу службового ордеру на житлове приміщення -//- 

10.9 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються МПП «ВПК» 

-//- 

10.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 09.02.2021 р. №13/7 «Про затвердження Порядку 

використання субвенцій на пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

11.1 
Про припинення дії дозволу №859 від 24.12.2021 р. на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

11.2 
Про оформлення ФОП МАЦКЕВИЧ В.М. дозволів на розміщення 

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



11.3 
Про оформлення ФОП МАЄВСЬКІЙ Н.Р. дозволу на розміщення 

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

11.4 
Про оформлення ТОВ «СПРАВЖНЄ ПИВО» дозволу на 

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

11.5 

Про оформлення ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУТ-

ПОЛІКЛІНІКА» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в місті Ірпінь 

-//- 

11.6 
Про оформлення ТОВ «ГРАНД БІЛДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

11.7 
Про продовження ФОП МОСКАЛЕНКО В.П. терміну дії дозволу 

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

11.8 
Про продовження ДП «ІЗЮМІНКА» терміну дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

11.9 

Про продовження ТОВ «ГЛОБАЛ СЕРВІС СОЛЮШНС» терміну 

дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті 

Ірпінь 

-//- 

11.10 

Про оформлення Ірпінському приватному закладу дошкільної 

освіти «КУЗІНСАД» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами в місті Ірпінь 

-//- 

11.11 
Про оформлення приватному нотаріусу ДЕМЧУК Л.В. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

11.12 
Про оформлення приватному нотаріусу ЛЄТНЄВІЙ О.В. дозволів 

на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

11.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 14.12.2021 р.,                                     

Р№ ІУ101211214890 

-//- 

11.14 
Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами 
-//- 

11.15 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту 

про проведення технічного обстеження садового будинку від 13 

грудня 2021 року 

-//- 

11.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-садовому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 19.01.2022 р.,                                       

Р№ ІУ101220114984 

-//- 

11.17 

Про виділення  в окремі об’єкти власності житлових будинків з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 

07.12.2021 р., №07-12-1/21 

-//- 

11.18 

Про присвоєння поштових адрес новоствореним об’єктам 

нерухомого майна – багатоквартирним житловим будинкам з 

вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі сертифіката 

№ КС122211222654 від 28 грудня 2021 року 

-//- 

11.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-садовому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 31.01.2022 р. Р№ 

ІУ101211228431 

-//- 

11.20 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку з терасою, навісом на 

підставі декларації № КС101211203568 від 03 грудня 2021 року 

-//- 

11.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-багатоквартирному житловому будинку 

житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та 

загальноосвітньою школою (І-ХІІІ черги), (1,2 черги будівництва), 

черги №2, пускового комплексу №11, будинку №11 на підставі 

сертифікату готовності Р№: ІУ123220110262 

-//- 



11.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-багатоквартирному житловому будинку 

житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та 

загальноосвітньою школою (І-ХІІІ черги), (1,2 черги будівництва), 

черги №2, пускового комплексу №10, будинку №10 на підставі 

сертифікату готовності Р№: ІУ123220110474 

-//- 

11.23 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт 

власності  з присвоєнням нової поштової адреси згідно рішення 

Ірпінського міського суду Київської області від 28 жовтня 2021 

року 

-//- 

11.24 Про  зміну поштової адреси магазину-житловому будинку -//- 

11.25 

Про поділ квартир в натурі з присвоєнням нової поштової  адреси 

згідно рішення Ірпінського міського суду Київської області від 20 

травня 2021 року 

-//- 

11.26 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 19 

січня 2022 року 

-//- 

11.27 

Про надання дозволу ОСББ «Грінлайф на Мечнікова» на 

встановлення огорожі (паркану) та автоматичних відкатних  воріт 

на прибудинковій території будинків № 104-а, 106, 106-г по вул. 

Мечнікова в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

-//- 

11.28 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-садовому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 19.01.2022 р., Р№ 

ІУ101220118476 

-//- 

11.29 
Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна на підставі 

декларації № КС101220105943 
-//- 

11.30 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку № 741-22 від 26.01.2022р. 

-//- 

11.31 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-багатоквартирному житловому будинку на 

підставі сертифікату готовності Р№: ІУ123220110616 

-//- 

11.32 

Про  присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 17.01.2022 р., Р№ 

КС101220111464 

-//- 

11.33 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-автомийці на підставі  декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації  Р№КС101220126945 від 28.01.2022 року 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї   

12.1 
Про присвоєння малолітньому хлопчику, 27.12.2021 р.н. прізвища 

одного з батьків 

Людмила ЛУЧКО 

– в. о. начальника 

служби 

12.2 

Про  влаштування на цілодобове перебування  малолітніх дітей: 

Лавринчук Сніжану Андріївну, 02.12.2016 р.н., та Лавринчук Анну 

Андріївну, 06.04.2020 р.н., до комунального закладу Київської 

обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. 

Боярка» 

-//- 

12.3 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

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

12.4 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

визначення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком 
-//- 



12.5 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 

квартири, в якій зареєстрована неповнолітня онука, на ім’я своєї 

доньки 

-//- 

12.6 
Про надання дозволу діду на укладення договору дарування по  1/2 

частині квартири на ім’я малолітніх онуків 
-//- 

12.7 
Про надання дозволу матері на укладення договору дарування 

земельної ділянки на ім’я неповнолітньої доньки 
-//- 

12.8 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 1/3 

частини садового будинку та 1/3 частини земельної ділянки на ім’я 

неповнолітнього онука 

-//- 

12.9 

Про надання дозволу діду на укладення договору дарування 1/4 

частини квартири, в якій зареєстрований малолітній онук, на ім’я 

своєї доньки 

-//- 

12.10 

Про надання дозволу матері, від імені малолітнього сина, на 

здійснення державної реєстрації припинення права власності на 

нерухоме майно, а саме, 31/100 частину будинку у зв’язку з його 

знищенням, та про надання дозволу на продаж по 1/2 частині 

земельних ділянок, та на купівлю квартири на його ім’я 

-//- 

12.11 

Про надання дозволу неповнолітній зі згоди батьків на укладення та 

підписання договору міни 1/2 частини квартири, в якій 

зареєстрована малолітня сестра, на 1/2 частину квартири 

-//- 

12.12 

Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди матері на 

реєстрацію по 4/12 часток транспортних засобів у сервісному центрі 

МВС України, на своє ім’я 

-//- 

12.13 

Про надання дозволу батькам від імені малолітніх дітей на 

укладення та підписання договору купівлі-продажу по 1/4 частині 

будинку та по 1/4 частині земельної ділянки на їх ім’я 

-//- 

12.14 

Про надання дозволу батькам від імені малолітнього сина на 

укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної 

ділянки на його ім’я 

-//- 

12.15 
Про надання малолітньому Байдачному О.В. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

12.16 
Про надання малолітній Папко В.В. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

12.17 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

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

Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

-//- 

12.18 

Про надання дозволу батькам від імені малолітньої доньки на 

укладання та підписання договору купівлі-продажу ½ частини 

квартири на її ім’я  

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                                Дмитро НЕГРЕША 


