
 ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від «02» квітня 2020 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2019 року № 6105-76-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

Данилюк Євгенія – 

начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

2.1 

Про затвердження протоколів № 8, № 9, № 10 позачергового засідання 

місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій щодо попередження захворювання коронавірусу COVID-19 

Остапчук Ігор – 

начальник відділу 

2.2 

Про організацію та проведення призову громадян України на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових 

формувань України у травні-липні 2020 року 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ТА ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

3. 

Про затвердження форми довідки про склад сім’ї щодо реєстрації/зняття 

з реєстрації місця проживання фізичних осіб при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

Петренко Вікторія - 

адміністратор 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор – 

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 
Про виключення квартири № 329 в будинку № 26 корпус 1 по вулиці 

Пономарьова в смт Коцюбинське з числа службових 

Канюра Сергій – 

начальник управління 

5.2 Про включення квартири до числа службових -//- 

5.3 Про надання службового ордеру на житло Береговій Л.Ю. -//- 

5.4 Про надання службового ордеру на житло Гаджиєву В.С. -//- 

5.5 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

5.6 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.7 Про зняття з квартирного обліку -//- 

5.8 

Про погодження списків громадян України, які мають право на 

одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 3, кв. 17 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на демонтаж самовільно встановлених обмежувачів 

руху (металевих стовпчиків) по вул. Ново-Оскольська, 8-Г у м. Ірпінь 

Караченцова Катерина 

– начальник відділу КП 

6.2 

Про надання дозволу на демонтаж самовільно встановленої малої 

архітектурної форми (автопричеп), розташованої за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Озерна, 33 

-//- 

6.3 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев у                      

м. Ірпінь по вул. Садова, 61 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку та господарському блоку                                       

гр. Іванчикової О.П. в м. Ірпінь по вул. Українській, 12-г 

Сапон Михайло – 

начальник відділу 

7.2 

Про оформлення приватному нотаріусу Бережному Д.О. дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами по вул. Д. Попова, 26-а в                    

м. Ірпінь 

-//- 

7.3 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку гр.Мостової В.М. в м.Ірпінь по вул.Лісова,1-Е 
-//- 



7.4 
Про оформлення ФОП Шеремет О.Л. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 5, в м. Ірпінь 
-//- 

7.5 Про зміну адреси земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 1 -//- 

7.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна–багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями гр. Ясир А.Є. в м. Ірпінь по 

вул. Чехова, 11,13,15,17 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 

Про надання дозволу неповнолітньому Блонському Дмитру 

Андрійовичу, 19.06.2004 р.н., зі згоди матері, Блонської Наталії 

Олександрівни, на укладання та підписання договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Гмирі Бориса, буд.11/6, 

кв. 100, на своє ім‘я 

Терещенко Алла – 

начальник служби 

8.2 

Про надання дозволу батьку, Гайченя Миколі Івановичу, від імені 

малолітньої доньки, Гайченя Альони Миколаївни, 09.02.2009 р.н.,  на 

продаж 1/4 частини кімнати за адресою: Київська обл., 

смт.Коцюбинське, вул. Затишна (Чапаєва), буд. 5, кім. 46, та на 

прийняття в дар 1/4 частини квартири за адресою: Київська обл., 

смт.Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, корп.7, кв. 91, на її ім‘я 

-//- 

8.3 

Про надання дозволу матері, Лобановій Аліні Вікторівні, від імені 

малолітньої доньки, Лобанової Ярослави Андріївни, 18.10.2018 р.н., на 

отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле 

приміщення 

-//- 

8.4 

Про надання дозволу Подуран Ользі Володимирівні та Подурану Вадиму 

Володимировичу на  укладення договору про поділ спільного майна 

подружжя, а саме квартири за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, 

вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 4, кв. 176, в якій зареєстрована 

малолітня донька, Подуран Лєя Вадимівна, 27.10.2016 р.н. 

-//- 

8.5 

Про надання дозволу матері, Угринюк Галині Володимирівні, від імені 

малолітньої доньки, Угринюк Марії Юріївни, 03.06.2009 р.н., на 

укладення договору оренди належної дитині на праві спадщини 

земельної ділянки площею 3,7912га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 

6823686000:03:003:0021, розташованої за адресою: Хмельницька 

область, Полонський район, Онацковецька сільська рада, строком на 10 

років 

-//- 

8.6 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітньої Олійник Марії Дмитрівни, 14.08.2012р.н., разом з матір’ю 

Стефашиною Олександрою Анатоліївною 

-//- 

8.7 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітньої Герасимчук Анастасії Олександрівни, 17.11.2012 р.н., разом 

з матір’ю Омелян Анною  Вікторівною 

-//- 

8.8 

Про надання  малолітній Псарьовій Ангеліні Віталіївні, 28 серпня 2007 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.9 

Про надання неповнолітньому Скачкову Костянтину Ігоровичу, 03 

травня 2001 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.10 

Про надання малолітній Скачковій Софії Ігорівні, 19 лютого 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.11 

Про надання малолітньому Тищенку Марку Дмитровичу, 28 січня 2008 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


