
 ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «02» червня 2020 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

1. 
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради на ІІ півріччя 2020 року 

Негреша Дмитро – 

керуючий справами 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

2. 
Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

реалізацію продуктів харчування 

Білорус Олег – 

начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

3.1 

Про затвердження протоколів №17, №18, №19, №20 позачергового 

засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій щодо попередження захворювання гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

Остапчук Ігор – 

начальник відділу 

3.2 
Про затвердження нового посадового складу місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор – 

директор КП 

4.2 
Про погодження тимчасової схеми організації дорожнього руху в м. Ірпінь 

Київської області 
-//- 

4.3 

Про погодження режиму роботи на об’єкті:  «Прибудова учбових корпусів 

до будівлі Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Тургенівська, 17 в          

м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

4.4 

Про погодження режиму роботи на об’єкті:  «Нове будівництво. Прибудова 

(будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садова, 38 в           

м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 
Канюра Сергій – 

начальник управління 

5.2 
Про виключення квартири № 399 в будинку № 26 корпус 1 по вулиці 

Пономарьова в смт Коцюбинське з числа службових 
-//- 

5.3 Про включення квартири до числа службових -//- 

5.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.5 Про уточнення складу сім’ї осіб, які перебувають на квартирному обліку -//- 

5.6 Про встановлення дорожнього знака -//- 

5.7 
Про погодження виконання будівельних робіт за адресою: м. Ірпінь, 

вул.Садова, 38 
-//- 

5.8 
Про погодження виконання будівельних робіт: м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 

17 
-//- 

5.9 

Про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування, 

які  надаються  КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

-//- 

5.10 
Про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування, 

які  надаються  КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 
-//- 



ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення літнього 

торгового майданчика по вул. Шевченка, 16 у м. Ірпінь ФОП Андрейкові 

Ярославу Миколайовичу 

Караченцова 

Катерина – начальник 

відділу КП 

6.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення літнього 

торгового майданчика по вул. Шевченка, 7 у м. Ірпінь ФОП ГоловковійА.О. 
-//- 

6.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення літнього 

торгового майданчика по вул. Шевченка, 3-А у м. Ірпінь ФОП               

Заваровій М.М. 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку із 

впорядкуванням земельних площ для облаштування проїзду загального 

користування по вул. Сагайдачного, 3-Г у м. Ірпінь 

-//- 

6.5 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
-//- 

6.6 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення літнього 

торгового майданчика по вул. З. Алієвої, 58-А у м. Ірпінь ФОП             

Мусійчуку В.П. 

-//- 

6.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по              

вул. Стельмаха (парк «Письменників») 
-//- 

6.8 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь                 

вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
-//- 

6.9 
Про визнання нечинним рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 3/9 від 17 січня 2020 року 
-//- 

6.10 
Про надання дозволу ОСББ «ТЕРРА НОВА 5» на встановлення паркану та 

воріт за адресою: м. Ірпінь, вул. М.Рильського, 5-А, 5-Б, 5-В 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

неповнолітній Гуковій Людмилі Володимирівні,13.10.2005р.н. 

Терещенко Алла – 

начальник служби 

7.2 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній Копиловій Софії 

Олександрівні,13.05.2003р.н. 
-//- 

7.3 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав    

Огороднийчука Сергія Григоровича, відносно малолітньої доньки, Резнік 

Софії Сергіївни, 12.08.2015 р.н. 

-//- 

7.4 

Про затвердження висновку про визначення  місця проживання малолітніх 

Левковича Всеволода Ігоровича, 10.08.2007 р.н. та Левковича Артема 

Ігоровича, 04.04.2013 р.н. з матір’ю, Левкович Олесею Олексіївною 

-//- 

7.5 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

неповнолітнього Магльованого  Владислава Євгеновича, 18.04.2005 р.н. з 

матір’ю,  Магльованою  Владиславою Сергіївною 

-//- 

7.6 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Журовича Тихона Євгеновича, 22.05.2016 р.н. з матір’ю, 

Журович Тетяною Вікторівною 

-//- 

7.7 

Про надання дозволу батьку, Бондаренку Ярославу Володимировичу, на 

зняття з реєстрації місця проживання малолітньої доньки, Бондаренко Софії 

Ярославівни, 08.07.2012 р.н., з адреси: Київська обл., смт. Гостомель,             

вул. Проскурівська, буд. 2, кв. 5 та на реєстрацію місця проживання за 

адресою:    м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 40-Б, кв. 42, без згоди матері, 

Бондаренко Тетяни Вікторівни 

-//- 

7.8 

Про надання дозволу матері, Береговій Лесі Юріївні, на зняття з реєстрації 

місця проживання малолітніх дітей, Берегової Карини Євгенівни, 

04.03.2007 р.н., та Берегової Дар’ї Євгенівни, 17.05.2010 р.н., з адреси: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-Ірпінська, буд. 2а, та на реєстрацію місця 

проживання за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська,              

буд. 104А, кім. 16, без згоди батька, Берегового Євгена Олександровича 

 

-//- 



7.9 

Про надання дозволу матері, Ізергіній Оксані Дмитрівні, представляти 

законні права та інтереси малолітнього сина, Хатаба Акіма Мохамеда Ваїла, 

25.09.2008 р.н., при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 6-Б, кв. 16, 

на його ім’я 

-//- 

7.10 

Про надання дозволу Матвієнко Аліні Сергіївні на укладення договору 

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

вул. Котляревського, буд. 63,  кв. 91, в якій зареєстрований малолітній син, 

Матвієнко Максим Ігорович, 15.02.2011 р.н., на ім’я своєї матері, Мусієнко 

Людмили Іванівни 

-//- 

7.11 

Про надання дозволу Пелещук Тетяні Анатоліївні на укладення договору 

дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:125:0031) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                          

вул. Варшавська (Радянська), буд. 54-а, в якому зареєстрована малолітня 

онука, Амбросій Анна Михайлівна, 19.06.2017 р.н., на ім’я доньки, 

Амбросій Людмили Миколаївни 

-//- 

7.12 

Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї 

Кузьмича Юрія Вікторовича та Кузьмич Оксани Борисівни і влаштування 

до нього на виховання та спільне проживання дітей 

-//- 

7.13 Про надання дозволу на купівлю квартири Щипській А.Р. -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 
Про дозвіл на встановлення шлагбауму по вул. Українська, № 80-а та № 82 

в м. Ірпінь 

Сапон Михайло – 

начальник відділу 

8.2 
Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Соборна та  вул. Садова в м. Ірпінь 
-//- 

8.3 
Про оформлення ТОВ «Секвойа Груп» дозволів на розміщення об’єктів 

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

8.4 
Про оформлення ФОП Гаража Л.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Авіаконструктора Антонова в м. Ірпінь 
-//- 

8.5 
Про оформлення ФОП Захаровій С.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 133, в м. Ірпінь 
-//- 

8.6 
Про оформлення ФОП Камінській Т.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 97/1 в м. Ірпінь 
-//- 

8.7 
Про оформлення ФОП Кордону О.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 105-б, в м. Ірпінь 
-//- 

8.8 
Про оформлення ФОП Кордону О.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами (штендеру) по вул. Соборна, 105-б, в м. Ірпінь 
-//- 

8.9 
Про оформлення ФОП Синянському С.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Мінеральна, 3-а, в м. Ірпінь 
-//- 

8.10 
Про оформлення ФОП Чокой В.К. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Грибоєдова, 20, в м. Ірпінь 
-//- 

8.11 

Про присвоєння поштових адрес новоствореним об’єктам нерухомого 

майна – багатоквартирним житловим будинкам гр. Ільницької Я.Л. в 

м.Ірпінь вул. Білокур, 5-а, 5-б 

-//- 

8.12 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями 

громадсько-побутового призначення гр. Кривня О.М. в м. Ірпінь                    

вул. Тургенівська, 25-е 

-//- 

8.13 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності 

гр. Однорог А.В. в м. Ірпінь вул. Єсеніна, 19 
-//- 

8.14 
Про оформлення ПП «ТЕТЯНА -71» дозволу на розміщення об’єкту 

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



 

8.15 
Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що знаходиться у 

власності гр. Скуратівського В.Л. в м. Ірпінь по вул. Єсеніна, 19 
-//- 

8.16 
Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 146 в м. Ірпінь 
-//- 

8.17 
Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Українська, 83-б в м. Ірпінь 
-//- 

8.18 
Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Університетська, 33 в м. Ірпінь 
-//- 

8.19 

Про скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва за адресою: вул. Українська,57-а, м. Ірпінь Київська обл., 

наданих гр. Целік О.Р. 

-//- 

8.20 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому дачному будинку гр. Тарасова Д.О. в м. Ірпінь по 

вул. Найкращій, 1/25 

-//- 

8.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна–зблокованому дачному будинку гр. Чернички М.М. та                           

гр. Путнікової Л.О. в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 1/23 

-//- 

8.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна–зблокованому дачному будинку гр. Шайдурова А.Г. та 

гр.Шайдурової Х.В. в м. Ірпінь по вул. Комфортній, 1/1 

-//- 

8.23 

Про скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва за адресою: вул. Гагаріна, 51, м. Ірпінь Київська обл., наданих 

гр. Скиба М. В. 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


