ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради
від «18» грудня 2018 року 9.00
№

1.1

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ
ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської ради
VII скликання від 28.12.2017 року № 3044-44-VII «Про міський бюджет
м. Ірпінь на 2018 рік»

ДОПОВІДАЧ

Данилюк Є.В. –
начальник управління

1.2

Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2019 рік

-//-

1.3

Про схвалення прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди 2020-2021 роки

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
2.1

Про затвердження нового складу комісії з питань збереження історикокультурної спадщини, найменувань та пам’ятних знаків при виконавчому
комітеті Ірпінської міської ради

Антонюк Є.П. –
начальник відділу

2.2

Про внесення змін до затвердженого розміру плати за навчання по
КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» та
КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв» (смт.Коцюбинське)

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ
3.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та
селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основні напрями
розвитку на 2020-2021 роки

Демченко С.А. –
начальник відділу

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ
4.1

Про передачу паливно-мастильних матеріалів та комплекту форменого одягу
Ірпінсько-Бучанському об'єднаному міському військовому комісаріату

Костюк О.О. –
начальник відділу

4.2

Про затвердження акту на списання

-//-

4.3

Про безоплатну передачу пожежних рукавів 36-й державно-пожежній
рятувальній частині 2-го державно-пожежного рятувального загону ГУ ДСНС
України у Київській області (м. Ірпінь)

-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
5.

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Про затвердження проектно-кошторисної документації
ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
Про надання дозволу на розташування зимової льодової ковзанки в місті Ірпінь
по вул. Шевченка (Центральна площа) Громадській організації «Сильна та
здорова нація» та надання дозволу на обслуговування зимової ковзанки
фізичній особі-підприємцю Ядловській Ірині Вікторівні
Про демонтаж торгівельного павільйону встановленого без належно
оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по
вул. Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного майданчику)
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по
вул. Центральна (Привокзальна площа)
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь
вул. Авіакоструктора Антонова, буд. №2А, фізичній особі-підприємцю
Євтушенко Людмилі Олександрівні

Дворніков І.Є. –
директор КП

Алєксєєва Є.В. –
директор КП
-//-//-//-//-

6.6
6.7
6.8

Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь, ТОВ «РРП
ГРУП»
Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь, ТОВ
«ФІЛЬМСТРІМ»
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та на надання послуг у
сфері розваг до святкування Нового року фізичним особам-підприємцям та
юридичним особам

-//-//-//-

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»
7.

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
покрівлі житлового будинку по вул. Шевченка,3а в м. Ірпінь Київської області
(по осях 1-2)

Скрипник С.Ф. –
директор КП

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»
8.1
8.2
8.3
8.4

9.1

9.2

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних, санітарна обрізка
та кронування живих зелених насаджень
Про надання дозволу на видалення аварійних та сухостійних дерев по вулицям
міста Ірпінь
Про надання дозволу на видалення аварійних та сухостійних дерев у зв'язку
з упорядкуванням територій паркових зон міста Ірпінь
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та санітарній
обрізці зелених насаджень у зв'язку з упорядкуванням територій закладів
дошкільної освіти міста Ірпінь
ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ПЖ Комфортний Дім» (для
мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 25,
25-В, 25-В/1, 25-В/2, 25-Г) (в новій редакції)
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ПЖ Комфортний Дім на Прорізній»
(для мешканців житлових будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64)
(в новій редакції)

Олійнич О.Р. –
директор КП
-//-//-//-

Літвинов А.В. –
начальник управління

-//-

9.3

Про визначення виконавця з прибирання території

-//-

9.4

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
09.12.2008 року № 292/2 «Про передачу квартир (будинків) у власність
громадян»

-//-

9.5

Про упорядкування квартирних справ

-//-

9.6

Про взяття на квартирний облік

-//-

9.7

Про передачу квартир у власність громадян

-//-

9.8

Про погодження Інвестиційної програми КПП «Теплоенергопостач» на 2019 рік

-//-

9.9

Про внесення змін до Інвестиційної програми КПП «Теплоенергопостач» на
2018 рік

-//-

9.10

Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень

-//-

9.11

Про виключення житлового приміщення з числа службових жилих приміщень

-//-

9.12

10.1
10.2
10.3
10.4

Про надання службового житла та видачу службового ордеру родині Дубицької
Л.М.
ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
Про надання малолітній Павленко Владиславі Іванівні, 09.08.2010 р.н., статусу
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання неповнолітньому Івницькому Миколі Сергійовичу, 02.02.2003 р.н.,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Івницькому Івану Сергійовичу, 18.07.2013 р.н.,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання неповнолітньому Івницькому Роману Сергійовичу, 28.10.2001 р.н.,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

-//Терещенко А.І. –
начальник служби
-//-//-//-

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13

10.14

10.15
10.16
10.17

10.18

10.19

10.20
10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

Про надання малолітній Соромицькій Тетяні Сергіївні, 08.08.2005 р.н., статусу
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання неповнолітньому Калатай Денису Сергійовичу, 19.06.2004 р.н.,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Луценку Сергію Валентиновичу, 26.05.2014 р.н.,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Луценку Андрію Валентиновичу, 08.07.2008 р.н.,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Хлусевичу Даніілу Віталійовичу, 30.11.2006 р.н.
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про встановлення опіки над неповнолітнім Стукальським Василем
Олександровичем, 14.01.2003 р.н.
Про реєстрацію народження малолітнього хлопчика, 12.09.2018 р.н.
Про реєстрацію народження малолітнього хлопчика, 04.09.2018 р.н.
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Несен Тетяни Володимирівни відносно малолітніх дітей, Грицана Івана
Юрійовича, 16.01.2014 р.н. та Грицан Каріни Юріївни, 08.01.2016 р.н.
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього
Москаленка Дениса Дмитровича, 17.06.2013 р.н., з матір’ю, Кладько Оленою
Петрівною
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої
Мельник Діани Романівни, 14.10.2013 р.н., з матір’ю, Мельник Наталею
Олександрівною
Про визначення способу участі батька, Мельнику Роману Борисовичу, у
вихованні малолітньої доньки, Мельник Діани Романівни, 14.10.2013 р.н.
Про визначення способу участі батька, Москаленка Дмитра Олександровича, у
вихованні малолітнього сина, Москаленка Дениса Дмитровича, 17.06.2013 р.н.
Про надання дозволу матері, Кожемякі Ользі Василівні, на реєстрацію
малолітнього сина, Борісова Олексія Михайловича, 12.05.2016 р.н., за адресою:
м.Ірпінь, вул.Університетська, буд. 11 А, без згоди батька, Борісова Михайла
Володимировича
Про надання дозволу матері, Погорілій Ірині Олександрівні, на зняття з
реєстрації малолітнього сина, Нижника Дениса Миколайовича, 10.07.2007 р.н.,
за адресою: м.Ірпінь, вул. Миру, буд.12, кв.5, та на реєстрацію за адресою:
м.Ірпінь, вул.Миру, буд. 2В, кв.9, без згоди батька, Нижника Миколи
Миколайовича
Про надання дозволу Загородньому Юрію Олексійовичу на укладання договору
дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Соборна, буд.1-Г, кв.54
Про надання дозволу матері, Левковець Наталії Григорівні, на продаж квартири
за адресою: м.Ірпінь, вул.Северинівська, буд. 105з, 105п, кв.37
Про надання дозволу Петруку Валерію Івановичу та Венгуренко Любові
Іванівні на укладання договору поділу будинку за адресою: м.Ірпінь,
вул.Героїв, буд.29, в якому зареєстровані малолітні Терещенко Віктор
Олексійович, 22.08.2013 р.н. та Терещенко Микола Олексійович, 22.08.2013
р.н., на два окремих житлових будинків
Про надання дозволу Кантуру Григорію Михайловичу, Кантур Ользі
Опанасівні, Семенюк Катерині Юріївні, Семенюку Руслану Юрійовичу,
Семенюк Вікторії Григорівні на укладання договору дарування, належних їм
частин квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. З.Алієвої, буд.61, кв.94, на ім’я
Кантура Андрія Григоровича
Про надання дозволу Моторному Віктору Олександровичу на укладання
договору дарування будинку та земельної ділянки за адресою: Київська обл.,
смт.Гостомель, вул.Кленова, буд.11
Про надання дозволу батьку, Маслову Олексію Анатолійовичу на укладання
договору дарування ¼ частини квартири за адресою: Київська обл.,
смт.Гостомель, вул. Проскурівська, буд.11, кв.25, на ім’я малолітнього сина,
Маслова Вадима Олексійовича, 16.09.2009 р.н.
Про надання дозволу неповнолітній Своровській Ядвігі Романівні, 16.08.2001
р.н., зі згоди батьків, Теріковської Тетяни Євгеніївни та Своровського Романа
Андрійовича, на зняття коштів з рахунку Учасника дитячого фонду

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

-//-

-//-//-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

11.14
11.15
11.16
11.17

батьківського управління у Акціонерному комерційному банку «Аркада» для
купівлі ½ частини будинку та ½ частини земельних ділянок за адресою:
Київська обл., м.Ірпінь, вул.Котляревського, буд.11
Про визначення способу участі батька, Лихо Олександра Олександровича у
вихованні малолітніх доньок: Лихо Дар’ї Олександрівни, 06.03.2013 р.н., та
Лихо Валерії Олександрівни, 07.09.2011 р.н.
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Бомської Олени Анатоліївни відносно малолітньої доньки, Бомської Богдани
Олександрівни, 01.09.2014 р.н.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради
№83/7 від 10.04.2018р. «Про затвердження висновку про доцільність
позбавлення батьківських прав Ткаченка Валерія Васильовича відносно
малолітньої Ткаченко Марії Валеріївни, 10.01.2007 р.н.»
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради
№161/6 від 14.08.2018р. «Про надання дозволу на укладання договору про
припинення права на аліменти на дітей у зв’язку з набуттям права власності на
нерухоме майно»
Про затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту
прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
житловому будинку гр. Барабаша В.В. в м. Ірпінь по вул. 12 Лінія, 3
Про присвоєння поштових адрес новоствореним об’єктам нерухомого майна –
багатоквартирним житловим будинкам гр. Ільницької Я.Л. в м. Ірпінь по
вул. Білокур, 6
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Гаврилюк О.П. в м. Ірпінь по
вул. Героїв, 10
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
ділянки гр. Кавалера Д.О. в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1-а
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності
гр. Коцюби А.С. в м. Ірпінь по вул. Покровська, 38 з присвоєнням нових
поштових адрес
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
земельної ділянки гр. Кучми А.В. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 6
Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності
гр. Лук’яненка А.П. в м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 111
Про виділення частин житлового будинку в окремі
об’єкти власності
гр. Мар’янського Л.Д. , гр. Григорович Т.М. в м. Ірпінь по вул. Соборна, 29 з
присвоєнням їм нових поштових адрес
Про зміну поштової адреси житловому будинку, що знаходиться у власності
гр. Мельниченка Г.В. в м. Ірпінь, вул. Озерна, буд. 84
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності
гр. Підлужної Л.М. , гр. Кот Л.С. в м. Ірпінь по вул. О.Кошового, 21 з
присвоєнням їм нових поштових адрес
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
житловому будинку гр. Перімової Н.І. в м. Ірпінь по вул. Незалежності
Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна – житловому будинку
гр. Підопригори В.І. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 7
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр.
Рожкової В.С. , гр. Остапенко О.С. в м. Ірпінь по вул. 1-й Північний тупік, 4 з
присвоєнням їм нових поштових адрес
Про оформлення гр. Чаві Д.М. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої
реклами за адресою вул. Авіаконструктора Антонова, біля будівлі, 8-д, в
м. Ірпінь
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
ділянки гр. Хома Х.В. в м. Ірпінь по вул. Українській, 12-д
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
земельної ділянки гр. Целіка Є.С. в м. Ірпінь по вул. В. Павленка, 25, 25 кв. 2,
25-б, 27, 27-а
Про зміну адресного номеру земельних ділянок, що знаходяться у власності
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11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
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гр. Чирви Г.М. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 120-а
Про продовження ТОВ «Ікспозишн» терміну дії дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь
Про оформлення ТОВ «Роял Гейт» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої
реклами по вул. Центральна, 4а в м. Ірпінь
Про оформлення ТОВ «Тераголд» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої
реклами по вул. Центральна, 4а в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Драгоєвій А.А. дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Центральна, 23 в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Кирильчуку К.В. дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Центральна, 37а, в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Мазенко Ю.М. дозволу на розміщення об’єкту
зовнішньої реклами по вул. Гостомельське шосе, 3-в в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Прищепі В.В. дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Університетська, 2/1, корпус 2, в м. Ірпінь
Про оформлення ФОП Шостачуку О.П. дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Центральна, 2-а, в м. Ірпінь

Керуючий справами
виконавчого комітету
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Д. М. Негреша

