ПРОЄКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради
від «21» грудня 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 проєкт бюджету Ірпінської міської територіальної громади
на 2022 рік

Євгенія ДАНИЛЮК
– начальник управління
-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
2

Про Програму соціально-економічного та культурного
розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік
та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки

Яна ЖИГАН
– начальник відділу

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
3

Про затвердження висновку органу опіки і піклування про
доцільність призначення Красноголовець Н.І. опікуном над
Красноголовець Н.М.

Ірина ЯБЛОНСЬКА
– в.о. начальника
управління

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
4

5

Жанна ОСТАПЧУК
– директор КП
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА
МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Про передачу пожежних рукавів 36-й державно – пожежній
Юлія ЧАПЛЮК
рятувальній частині 2-го державно – пожежного рятувального
– головний спеціаліст
загону ГУ ДСНС України у Київській області (м. Ірпінь)
відділу
Про затвердження проектно-кошторисної документації

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
6

Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та
учнів в Ірпінській міській територіальній громаді

Олег БІЛОРУС
– начальник управління

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
7

Про погодження Статуту Громадського формування з охорони
громадського порядку «Ірпінська муніципальна варта» у новій
редакції

Микола КОВАЛЬЧУК
– начальник КП

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»
8

Про погодження експлуатації та обслуговування систем
водопідготовки та доочищення води (станції знезалізення)
Комунальним підприємством «Ірпіньводоканал»

Артур ЗАГОДІРЕНКО
– начальник КП

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
9.1
9.2

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання
послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Гаврош Ігорю
Юрійовичу
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без
належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА
– начальник відділу
-//-

9.3

9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

10.8

10.9

10.10
10.11

Про погодження КП «Управління благоустрою міста»
Ірпінської міської ради ціни на деревину, отриману від
-//впорядкування території Ірпінської міської територіальної
громади
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну
-//чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання
послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Миронюк
-//Сергію Володимировичу
Про надання дозволу на проведення новорічно-різдвяної
ярмарки за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна
-//площа)
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті
-//Ірпінь по вул. Центральна (Привокзальна площа)
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю у
-//місті Ірпінь в районі парку «Незнайка»
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ФОП
-//Москаленко Володимиру Петровичу
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті
-//Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний»)
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м.
-//Ірпінь вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3)
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м.
Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний»)
-//ФОП Якубовській Ларисі Володимирівні
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ялинками,
-//соснами, новорічними прикрасами на території міста Ірпінь
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Сергій КАНЮРА
Про упорядкування квартирних справ
– начальник управління
Про зняття з квартирного обліку
-//Про взяття на квартирний облік
Про виключення квартири № 11 в буд.2/1 корп.3 по вул.
Університетська в м. Ірпінь з числа службових
Про виключення квартири № 7 в будинку № 67 по вулиці
Полтавська в м. Ірпінь з числа службових
Про скасування службового ордеру на житлове приміщення №
34 від 15.04.2019
Про видачу ордеру на квартиру № 4 в будинку № 145Б по
вулиці Шевченка в с. Козинці
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради від 02.06.2020 №75/9 «Про затвердження переліку
платних послуг з медичного обслуговування, які надаються
КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги»
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
погодження
розміщення
підвищених
пристроїв
примусового зниження швидкості
Про внесення змін до складу комісії по обстеженню
санітарного і технічного стану житлових приміщень

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

-//-

-//-

-//-//-

10.12

10.13
10.14
10.15

10.16

Про внесення змін до складу комісії із переведення
багатоквартирних житлових будинків Ірпінської міської
територіальної громади на індивідуальне або автономне
опалення та вирішення інших питань пов’язаних із проблемами
з теплопостачанням
Про погодження проекту на виконання робіт з капітального
ремонту частини вулиці Чехова

-//-

-//-

Про передачу житлового приміщення у власність гр. Бітик Л.С.

-//-

Про встановлення тарифу на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення для КП «Микуличі»
Немішаївської селищної ради
Про погодження плати за абонентське обслуговування
комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» у відповідності
до рівня економічно обґрунтованих витрат

-//-

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
11.10

11.11

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – зблокованому житловому будинку з
терасою на підставі декларації № КС101211104102 від 08
листопада 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на
підставі декларації № КС101211108224 від 11 листопада 2021
року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на
підставі декларації № КС101211108105 від 11 листопада 2021
року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – зблокованому житловому будинку з
терасою на підставі декларації № КС101211104231 від 08
листопада 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на
підставі декларації № КС101211123596 від 30 листопада 2021
року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – дачному будинку на підставі декларації
№ КС101211122991 від 26 листопада 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку на підставі
сертифікату № КС101211123825 від 29 листопада 2021 року
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна-садовому будинку на підставі декларації про
готовність до експлуатації об’єкта від 26.10.2021 р., Р№
ІУ101211026292
Про присвоєння поштових адрес новоствореним об’єктам
нерухомого майна
Про виділення кімнати гуртожитку в окремі об’єкти власності з
присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку
№639-21 від 22.11.2021р.
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти
власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі
висновку №560-21 від 27.08.2021р.

Михайло САПОН
– начальник відділу

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-

11.12

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти
власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі
висновку від 18 листопада 2021 року

-//-

11.13

Про зміну поштової адреси житлового будинку

-//-

11.14
11.15
11.16

11.17

11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29

11.30

11.31
11.32
11.33

Про переведення дачного будинку в житловий на підставі звіту
про проведення технічного огляду дачного будинку від
24.11.2021р, №2424
Про переведення садового будинку в житловий будинок на
підставі звіту від 24 листопада 2021 року
Про переведення дачного будинку в житловий на підставі звіту
про проведення технічного огляду дачного будинку від
24.11.2021р, №2423
Про переведення садового будинку в житловий на підставі
звіту про проведення технічного огляду дачного (садового)
будинку № 2422 від 24 листопада 2021 року
Про переведення дачного будинку в житловий на підставі звіту
про проведення технічного огляду дачного будинку від
07.12.2021р, №2438
Про продовження ФОП СКАЛЄВІЙ В.С. терміну дії дозволів
на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ» дозволу на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП КАМІЛОВІЙ М.Д. дозволу на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП БОНДАРУ М.М. дозволу на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП БІБІ О.О. дозволу на розміщення
об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП ГАВРІЯН В.А. дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП МУРЗІ Д.І. дозволу на розміщення
об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП РУДОМУ А.В. дозволу на розміщення
об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради від 12.10.2021 р., № 141/7
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради № 41/6 від 30.03.2021р.

-//-//-//-

-//-

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

Про зміну поштової адреси нежитлового приміщенню

-//-

Про присвоєння поштових адрес новоствореним об’єктам
нерухомого майна – багатоквартирним житловим будинкам з
вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі
декларацій та сертифікатів
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти
власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі
висновку №1904-259/2 від 07.12.2021р.
Про оформлення ФОП МЕТОЛАПОВ І.М. дозволу на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь
Про оформлення ФОП ШЕМЧУК Л.М. дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь

-//-

-//-//-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
12.1

Про надання дозволу матері на укладення договору дарування
нежитлового приміщення на ім’я неповнолітньої доньки

Марина ПРОСЯНИК
– заст. начальника служби

12.2
12.3
12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Про надання дозволу на укладення договору дарування по 1/2
частині квартири на ім’я малолітніх
Про надання дозволу на укладення договору дарування по 1/2
частині квартир на ім’я малолітніх
Про надання дозволу на укладення договору поділу частин
будинку, в якому зареєстровані малолітні діти, на два окремі
житлові будинки
Про надання дозволу матері від імені малолітньої доньки на
продаж 1/2 частини садового будинку та 1/2 частини земельної
ділянки та на купівлю квартири на її ім’я
Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди матері на
продаж 17/100 частини будинку та 1/4 частини земельної
ділянки
Про надання дозволу батьку від імені малолітніх дітей на
продаж по 1/4 частині будинку та по 1/4 частині земельної
ділянки, та на купівлю по 1/2 частині будинку та по 1/2 частині
земельної ділянки на їх ім’я, та про надання дозволу
неповнолітньому зі згоди батька на продаж 1/4 частини
будинку та 1/4 частини земельної ділянки та на прийняття в дар
2/5 частини будинку та 2/5 частини земельної ділянки на його
ім’я
Про надання дозволу батькам на укладення змішаного
цивільно-правового договору з елементами договору про поділ
спільного сумісного майна, а саме, квартири, в якій
зареєстрована малолітня донька, та договору купівлі-продажу
Про надання дозволу батькам від імені малолітніх дітей на
вчинення правочинів, а саме, на оформлення документів на
земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації для
ведення особистого селянського господарства та на розробку
проектів землеустрою щодо відведення у власність
(безоплатно) малолітнім дітям земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства

-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

12.10

Про встановлення опіки над майном малолітніх дітей

-//-

12.11

Про присвоєння малолітній дівчинці, 05.10.2021 р.н. прізвища
одного з батьків

-//-

12.12

Про визначення місця проживання малолітніх дітей з матір’ю

-//-

12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18

12.19
12.20

Про визначення місця проживання малолітньої дитини з
батьком
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
визначення місця проживання малолітньої доньки з матір’ю
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
визначення місця проживання малолітньої дитини з матір’ю
Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо
визначення місця проживання малолітніх дітей з матір’ю
Про визначення способу участі батька у вихованні малолітньої
доньки
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
визначення способу участі батька у вихованні малолітнього
сина
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
визначення способу участі батька у вихованні малолітнього
сина
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
визначення способу участі батька у вихованні малолітніх дітей

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

-//-//-

12.21

12.22

12.23

12.24

12.25
12.26
12.27
12.28
12.29

12.30

12.31

12.32

12.33

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
доцільність позбавлення батьківських прав батька відносно
малолітньої доньки
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про
доцільність позбавлення батьківських прав батька відносно
малолітнього сина
Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про
підтвердження місця проживання дитини, Товмаш Валерії
Володимирівни, 27.05.2009 р.н., для її тимчасового виїзду за
межі України
Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про
підтвердження місця проживання дитини, Шихбаєва Мурата
Фікрєтовича, 03.01.2010 р.н., для його тимчасового виїзду за
межі України
Про надання малолітньому Ушакову О.Д. статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання неповнолітньому Фролову І.Д. статусу дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітній Царук К.В. статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітній Юрченко Є.Д. статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Юрченку Н.Д. статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про затвердження Протоколу № 3 від 07.12.2021 р. засідання
комісії з використання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради № 93/1 від 13.07.2021 р. «Про утворення комісії з
використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та
затвердження Положення про комісію та її склад»
Про надання дозволу батькам від імені малолітнього сина на
укладання та підписання договору купівлі-продажу 1/3 частини
квартири на його ім’я
Про надання дозволу неповнолітній зі згоди матері на
реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС та
про надання дозволу на продаж транспортного засобу

Керуючий справами

-//-

-//-

-//-

-//-

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

-//-

-//-

-//-

-//-

Дмитро НЕГРЕША

