
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
 

від «23» квітня 2019 року 9.00 

 
 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-62- VII «про міський 

бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»» 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

2. 
Про дозвіл на використання в роботі печаток та штампів відділів 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

Мигитко І.В. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КООРДИНУВАННЯ КУЛЬТМАСОВИХ ЗАХОДІВ  

ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ 

3. 

Про дозвіл на використання в роботі печатки відділу координування 

культмасових заходів та фізкультурно-спортивної роботи виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

Кременчук В.В. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

4. 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№147 від 24.07.2018 року «Про затвердження комісії із самоврядного 

контролю за використанням  та охороною земель територіальної громади             

м. Ірпінь, згідно додатку №1» 

Унинець В.В. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

5. 

Про здійснення заходів щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та 

відновлення страхового стажу застрахованих осіб на 2019 рік 

Заболотна В.В. – 

начальник 

управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

6. 
Про утворення робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо 

створення добровільної пожежної охорони в м. Ірпінь 

Костюк О.О. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення літнього 

торгового майданчика в місті Ірпінь по вул. Шевченка, 7 фізичній особі-

підприємцю Головку С.О. 

Скрипник Д.В. – 

в.о.нач. КП 

7.2 
Про надання ДП «Молодість» дозволу на розміщення Цирку-шапіто 

«АРТФЛАЙ» (без тварин) у м. Ірпені 
-//- 

7.3 Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня -//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. – 

директор КП 



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ  

ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

9.1 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 26.03.2019 № 47/8 «Про видачу дублікату свідоцтва про право власності 

на житло гр. Єсіна О.П.» 

Літвинов А.В. – 

начальник 

управління 

9.2 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 12.03.2019 № 41/7 «Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності 

на житло гр. Ярошенко В.Н.» 

-//- 

9.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

9.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

9.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 

9.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 26.03.2019 № 47/2 «Про оголошення конкурсу серед ОСББ та ЖБК міста 

щодо реалізації підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово–

будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки» 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

10.1 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Алексєєвою Оксаною 

Олегівною, 06.11.2003р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

10.2 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Жосан Миколи Кириловича відносно малолітньої доньки, Жосан Варвари  

Миколаївни, 17.12.2006 р.н. 

-//- 

10.3 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських 

прав Панченка Сергія Олександровича відносно малолітнього сина, 

Панченка Івана Сергійовича, 03.03.2011 р.н. 

-//- 

10.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Фіданяна Олексія Лаврентійовича відносно малолітнього сина, Фіданяна 

Єлисея Олексійовича, 13.01.2015 р.н. 

-//- 

10.5 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Шевчук Наталії Володимирівни відносно малолітніх дітей: Шевчук Ірини 

Олександрівни,16.05.2012р.н. та Шевчук Патриції Олексіївни, 08.12.2006р.н. 

-//- 

10.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Рог Юлії Олександрівни відносно малолітньої доньки, Чернишенко Таміли 

Олександрівни,29.08.2007р.н. 

-//- 

10.7 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього  

Заїки Володимира Едуардовича, 14.08.2005р.н. з батьком, Заїкою Едуардом 

Володимировичем 

-//- 

10.8 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Заїку Олесю Вікторівну відносно малолітнього сина, Заїки Володимира 

Едуардовича, 14.08.2005р. 

-//- 

10.9 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 

Сіренка Назара Олександровича, 25.03.2012 р.н. з матір’ю, Сіренко Риммою 

Василівною 

-//- 

10.10 

Про надання дозволу батьку, Єсипенку Олександру Миколайовичу, на 

зняття з реєстрації малолітнього сина, Єсипенка Миколи Олександровича, 

22 вересня 2007року народження, з адреси: м. Київ, проспект Правди, буд. 8, 

кв.169, та на реєстрацію за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди 

Григорія, буд.11/4, кв.36, без згоди матері, Дудник Зореслави Олександрівни 

-//- 

10.11 

Про визначення способу участі батька, Пилипишина Ігоря Михайловича, у 

вихованні малолітніх доньок, Пилипишиної Софії Ігорівни, 08.04.2011 р.н. 

та Пилипишиної Ольги Ігорівни, 28.05.2014 р.н. 

-//- 



10.12 

Про надання неповнолітньому Блонському Дмитру Андрійовичу,19 червня 

2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

10.13 

Про надання неповнолітній Єрощенко Анні Олександрівні, 09 грудня 2003 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.14 

Про надання малолітній Істоміній Поліні Михайлівні, 05 червня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.15 

Про надання малолітній Істоміній Дар’ї Михайлівні, 22 жовтня 2013 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.16 

Про надання неповнолітній Петровській Вірі Олексіївні, 29 жовтня 2004 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.17 

Про надання малолітньому Петровському Павлу Олексійовичу, 24 січня 

2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

10.18 

Про надання неповнолітньому Петровському Петру Олексійовичу,                 

05 лютого 2003 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

10.19 

Про надання малолітній Петровській Софії Олексіївні, 03 вересня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.20 

Про надання малолітньому Серенку Єгору Романовичу, 13 жовтня 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.21 

Про надання малолітньому Серенку Михайлу Романовичу, 02 серпня 2017 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.22 

Про надання малолітній Стрюковій Іванні Владиславівні, 30 листопада 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

10.23 

Про надання Кожновій Тетяні Олександрівні на укладання договору 

дарування ½ частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                 

вул. Білокур, буд. 8, кв.19, на ім’я малолітнього Кожнова Нікіти 

Сергійовича, 23.04.2014р.н. 

-//- 

10.24 

Про надання дозволу неповнолітньому Якуніну Денису Павловичу, 

18.09.2003р.н., зі згоди, батька, Якуніна Павла Володимировича, та про 

надання дозволу Якуніну Павлу Володимировичу від імені малолітньої 

доньки, Якуніної Юлії Павлівни,29.04.2009 р.н., на продаж по 1/3 частині 

квартири за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Курортна (Великого 

Жовтня), буд.5, кв.3, та на прийняття в дар по ½ частині будинку за 

адресою: Житомирська обл., Малинський район, с. Пристанційне, провулок 

Козацький (60 років Жовтня), буд.11 

-//- 

10.25 

Про надання дозволу Чешенку Євгену Миколайовичу на укладання 

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

Західна, буд.6, кв.61, в якій зареєстрована малолітня донька, Чешенко Анна 

Євгенівна,14.08.2010р.н., на ім’я дружини, Чешенко Олени Олександрівни 

-//- 

10.26 

Про надання дозволу Григорович Тетяні Миколаївні та Мар’янському  

Леоніду Даниловичу на укладання договору поділу будинку за адресою:  

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, буд.29, в якому зареєстровані діти, 

Григорович Ружена Русланівна,03.02.2004р.н.,та Григорович Ростислав 

-//- 



Русланович, 08.10.2012р.н., на два окремі житлові будинки з присвоєнням їм 

нових поштових адрес 

10.27 

Про надання дозволу матері, Панченко Світлані Михайлівні, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 

буд.29, кв. 258, на ім’я малолітнього сина, Панченка Іллі Володимировича, 

01.01.2019р.н. 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 
Про закріплення нових адрес земельним ділянкам після розподілу ділянок 

гр. Андрейка Андрія Миколайовича в м. Ірпінь по вул. Лисенка, 2 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

11.2 

Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Андрейко Світлани Володимирівни в м. Ірпінь по            

вул. Південній, 9, 9/1, 13 

-//- 

11.3 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 26.03.2019 року за № 49/9 «Про оформлення ФОП Мацелюх В.М. 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь» 

-//- 

11.4 

Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Колеснікової Надії Володимирівни в м. Ірпінь по        

вул. Мінеральній, 4-а, 4-б 

-//- 

11.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності          

гр. Колотової Н.М., гр. Кумилка А.М., гр. Автанділової Т.В., гр. Биби С.С., 

гр. Ковальчук В.М., в м. Ірпінь по вул. Пушкінській, 7 з присвоєнням нових 

адрес 

-//- 

11.6 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності 

гр. Коцюби А.С. в м. Ірпінь по вул. Покровській, 38 
-//- 

11.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності            

гр. Муравицького Віктора Григоровича та гр. Муравицького Василя 

Григоровича в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 41 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

-//- 

11.8 
Про оформлення ФОП Барило В.Г. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Університетська, 34-в, в м. Ірпінь 
-//- 

11.9 
Про оформлення ФОП Білінській К.Л. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 29, в м. Ірпінь 
-//- 

11.10 
Про оформлення ФОП Дубовському С.О. дозволу на розміщення об’єкту 

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

11.11 
Про оформлення ФОП Кожан А.Ю. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Лісова, 46, в м. Ірпінь 
-//- 

11.12 
Про оформлення ФОП Мала Л.С. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами по вул. Мечнікова, 106-а в м. Ірпінь 
-//- 

11.13 
Про оформлення ФОП Семенюк П.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Мечнікова, 108-а, в м. Ірпінь 
-//- 

11.14 
Про оформлення ФОП Ярощук С.М. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 11/7, в м. Ірпінь 
-//- 

11.15 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності          

гр. Ященка С.О. та гр. Ященко Т.О. в м. Ірпінь по провул. Ломоносова, 16 з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

11.16 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Ященка С. І. в м. Ірпінь по вул. Громадянській, 59,59-а 
-//- 

 

Керуючий справами                                                                                                     Д. М. Негреша 


