ПРОЄКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради
від «23» листопада 2021 року 9:00
№
п/п

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

ДОПОВІДАЧ

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

1.1

1.2

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії
Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року №
46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної
громади на 2021 рік»»
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року

Євгенія ДАНИЛЮК
– начальник управління
-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»

2

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 «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
3.1

Про затвердження проектно-кошторисної документації

3.2

Про погодження використання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
кодів відповідно до Національного класифікатора України
ДК 021:2015 в Єдиному закупівельному словнику

Жанна ОСТАПЧУК
– директор КП
-//-

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в
межах міста Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах
міста Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах
села Козинці ФОП Закарієв Імран Гушан Огли
Про надання дозволу на розміщення вендингових автоматів
(автомати з продажу іграшок) у м. Ірпінь ТОВ «МАМА
ПРИГОТУВАЛА»
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну
чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь
Про демонтаж самочинно встановленої огорожі (паркану) у
проїзді загального користування без належно оформленої
дозвільної документації по вул. Кошового, 1 у м. Ірпінь
Про надання дозволу на демонтаж тимчасової споруди,
встановленої
без
належно
оформленої
дозвільної
документації розташованої за адресою: перехрестя вул.
Садова та вул. Лермонтова в м. Ірпінь

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА
– начальник відділу
-//-//-//-//-//-

-//-

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
5.1

Про упорядкування квартирних справ

5.2

Про зняття з квартирного обліку

Сергій КАНЮРА
– начальник управління
-//-

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Про взяття на квартирний облік

-//-

Про виключення квартири № 42 в будинку № 13Б/3 по
вулиці Кошового в м. Ірпінь з числа службових
Про виключення квартири № 28 в будинку № 67 по вулиці
Полтавській в м. Ірпінь з числа службових
Про виключення квартири № 68 в будинку № 109-Б по
вулиці Мечнікова в м. Ірпінь з числа службових
Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво,
та послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ
«ОК «Центр Теплобуд»
Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання
теплової енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс»
Про встановлення тарифу на теплову енергію, що
виробляється
на
установках
з
використанням
альтернативних джерел енергії, що надаються ДП
«Теплоенерго» ПрАТ«Бородянська спеціалізована пересувна
механізована колона №15»
Про встановлення тарифу на теплову енергію, її
виробництво та постачання теплової енергії, що
виробляються та постачаються системою автономного
теплопостачання для ТОВ «Теплий дім ТФД»

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

-//-

-//-

-//-

Про тимчасове перекриття дорожнього руху в м. Ірпінь

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету
Ірпінської міської ради від 28.09.2021 р., №133/4
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Ірпінської міської ради № 133/9 від 28.09.2021 р.
Про оформлення ФОП КАЛЬЧЕНКО О.В. дозволу на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП МОСКАЛЕНКО В.П. дозволу на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП МАЛИЦЬКІЙ Н.Ю. дозволу на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ТОВ «АРКОРМЕД» дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – індивідуальному житловому будинку на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта
від 20.10.2021 року, Р№ ІУ101211020263
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку
на підставі сертифіката № КС122211105391 від 10 листопада
2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на
підставі декларації № КС101210920563 від 21 вересня 2021
року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна-зблокованому дачному будинку на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта

Михайло САПОН
– начальник відділу
-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

від 05.11.2021 р., Р№ КС101211104879

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21
6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна-зблокованому дачному будинку на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта
від 08.11.2021 р., Р№ КС101211104349
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку на підставі
декларації про готовність до експлуатації об’єкта від
29.09.2021 року, Р№ КС101210929514
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна - індивідуальному житловому будинку на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта
від 16.08.2021 року, Р№ КС101210729337
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта,
Р№ КС101211006405
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна - комплексу відпочинку та розваг на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта
від 04.11.2021 року, Р№ КС101211028394
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна - зблокованому житловому будинку на
підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта
від 29.09.2021 року, Р№ КС101210929437
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку на підставі
сертифікату № КС 101211006850 від 06 жовтня 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку на підставі
сертифікату № IY101211012750 від 12 жовтня 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку на підставі
сертифікату № IY101211012557 від 12 жовтня 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку на підставі
сертифікату № IY101211012383 від 12 жовтня 2021 року
Про зміну поштової адреси житловому будинку
Про переведення зблокованого садового будинку в
житловий на підставі звіту про проведення технічного
огляду дачного (садового) будинку № 2373 від 07 жовтня
2021 року
Про переведення зблокованого садового будинку в
житловий на підставі звіту про проведення технічного
огляду дачного (садового) будинку № 2374 від 07 жовтня
2021 року
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти
власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі
висновку № 14-07-2021/1 від 14 липня 2021 року
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти
власності з присвоєнням нової поштової адреси згідно
висновку за № 587-21 від 27.09.2021 р.
Про надання дозволу садівничому кооперативу «БЕРІЗКА»
на встановлення огорожі (паркану) та шлагбаумів на
території садівничого кооперативу в м. Ірпінь Бучанського

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

р-ну Київської обл.
ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
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
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

Про надання дозволу батьку на укладення договору
дарування земельної ділянки на ім’я неповнолітнього сина
Про надання дозволу батьку на укладення договору
дарування квартири та нежитлового приміщення на ім’я
неповнолітньої доньки
Про надання дозволу матері на укладення договору
дарування квартири, в якій зареєстрована малолітня донька,
на ім’я своєї сестри
Про надання дозволу бабусі на укладення договору
дарування будинку, в якому зареєстрований малолітній
онук, та земельної ділянки, на ім’я своєї доньки
Про надання дозволу батькам від імені малолітніх дітей на
продаж по ¼ частині квартири та на прийняття в дар по ½
частині квартири на їх ім’я
Про надання дозволу матері, від імені малолітнього сина, на
продаж ¼ частини квартири та на купівлю ½ частини
будинку, та ½ частини земельної ділянки на його ім’я
Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди батьків на
продаж ½ частини квартири та на купівлю ½ частини
квартири на своє ім’я
Про надання дозволу батькам від імені малолітнього сина на
продаж 1/8 частини квартири та на прийняття в дар ½
частини квартири на його ім’я, та про надання дозволу
неповнолітній доньці зі згоди батьків на продаж 1/8 частини
квартири та на прийняття в дар ½ частини квартири на своє
ім’я
Про надання дозволу на укладення договору про поділ
спільного майна подружжя, а саме, будинку, в якому
зареєстровані діти, та земельної ділянки
Про надання дозволу матері від імені малолітнього сина, та
про надання дозволу неповнолітній, зі згоди матері, на
укладення та підписання договору про поділ спадкового
майна після смерті батька
Про надання дозволу діду від імені малолітніх онучок на
укладення та підписання договору про поділ спадкового
майна після смерті батька
Про надання дозволу на укладення договору довічного
утримання на ½ частину будинку, в якому зареєстрований
неповнолітній
Про встановлення опіки над малолітньою дитиною
Про
встановлення
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про визначення місця проживання малолітньої дитини з
батьком
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
визначення способу участі матері у вихованні малолітнього
сина
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Ірпінської міської ради від 12.10.2021 року №142/6
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Ірпінської міської ради № 96/34 від 14.07.2020 р. «Про

Алла ТЕРЕЩЕНКО
– начальник служби
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

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

утворення 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, та
затвердження Положення про комісію та її склад»
Керуючий справами

Дмитро НЕГРЕША

