
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «11» лютого 2020 року 9.00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

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 Є.В. – 

нач. управління 

1.2 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, 

вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни міського бюджету м. Ірпінь у 2020 році 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

2. Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати в 2020 році 
Глужанець Х.К. – 

нач. відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3.1 
Про встановлення групи оплати праці керівних працівників закладів 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 

Антонюк Є.П. – 

нач. відділу 

3.2 
Про проведення фольклорно-етнографічного фестивалю «Колодія 

величаємо – весну зустрічаємо» 
-//- 

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

4. 
Про затвердження Інструкції з діловодства в Ірпінській міській раді, її 

виконавчому комітеті та структурних підрозділах 

Мигитко І.В. 

нач. відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

5. 

Про затвердження Плану заходів щодо створення належних умов для 

безпечного харчування дітей у закладах освіти міста Ірпеня, селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2019-2022 роки 

Білорус О.А.– 

нач. управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОВНВЕСТБУД» 

6.1 
Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при визначені 

вартості будівництва об’єктів у 2020 році 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

6.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про визначення юридичної особи, відповідальної за догляд та утримання 

зелених насаджень, парків, паркових зон, алей та скверів у межах м. Ірпінь  

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

7.2 
Про демонтаж самочинно встановленого паркану за адресою: м. Ірпінь,  

вул. Варшавська, 69-а, 79, 81 
-//- 

7.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території міста Ірпінь 
-//- 

7.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з нагоди 

святкування Дня Святого Валентина 
-//- 

7.5 

Про надання дозволу ФОП Устінову О.В. на розміщення парку дитячих 

атракціонів за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна (площа за магазином «ЕКО-

маркет») 

-//- 



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено стягнення у вигляді 

громадських робіт та переліку об'єктів для відбування засудженими й 

порушниками громадських робіт на 2020 рік 

Канюра С.О. – 

нач. управління 

8.2 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 11.04.2017 р. № 77 
-//- 

8.3 
Про виключення квартири № 181 в будинку № 11 по вулиці Г. Сковороди в 

м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

8.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

8.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.6 
Про внесення змін до складу комісії по обстеженню санітарного і 

технічного стану житлових приміщень 
-//- 

8.7 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 24.04.2019 року № 67/13 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

9.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                   

гр. Кириченко В.М., Терновець Р.В. та гр. Терновець Т.М.  в м. Ірпінь по 

вул. Житомирській, 40-а з присвоєнням нових поштових адрес 

Сапон М.М. 

нач. відділу 

9.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                 

гр. Князькому О.В., гр. Ковальчук В.В. в м. Ірпінь по вул. Українська, 31 з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

9.3 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 7/3 від 17.01.2020 року «Про закріплення нових адресних номерів 

земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки гр. Кучми А.В. в              

м. Ірпінь по вул. Героїв, 48-в» 

-//- 

9.4 
Про зміну адресного номеру земельної, що знаходиться у власності              

гр. Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37/2 
-//- 

9.5 

Про  виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності               

гр. Просвернової Г.В., гр. Ковальчука А.В., гр. Радько  І.П., гр. Бойко С.А. 

та гр. Шмігідіна О.А. в м. Ірпінь по вул.  Давидчука, 20 з присвоєнням їм 

нових поштових адрес 

-//- 

9.6 
Про оформлення ФОП Казачикову О.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Полтавська, 62а/1 в м. Ірпінь 
-//- 

9.7 
Про оформлення ФОП Тараненко Г.О. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 7-н в м. Ірпінь 
-//- 

9.8 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку  гр. Ільницької Яни 

Людвигівни в  м. Ірпінь по вул. Григорія Сковороди, 2 

-//- 

9.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – комерційній будівлі ТОВ «ТРЕЙДФУД» по вул. Ново-Оскольській, 

3-б 

-//- 

9.10 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – комерційній будівлі ТОВ «ТРЕЙДФУД» по вул. Соборна 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

10.1 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Дзгоєва Іллі 

Сергійовича, 03.08.2005 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

10.2 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Дзгоєва Назара 

Володимировича, 05.09.2014 р.н. 
-//- 

10.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Чернишенко Тамілі Олександрівні, 29.08.2007 р.н. 
-//- 

10.4 
Про встановлення опіки над малолітньою Чернишенко Тамілою 

Олександрівною, 29.08.2007 р.н. 
-//- 



10.5 Про звільнення від здійснення повноважень опікуна -//- 

10.6 

Про надання дозволу матері, Музиченко Любові Григорівни, на зняття з 

реєстрації малолітньої доньки, Музиченко Габріелли Дмитрівни,      

27.07.2013 р.н., з адреси: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Квітнева, 

буд. 39, та на реєстрацію місця проживання за адресою: Київська обл.,         

м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, буд. 21, кв. 8, без згоди батька, 

Музиченка Дмитра Олександровича 

-//- 

10.7 

Про визначення способу участі батька, Маловичка Євгенія Євгенійовича, у 

вихованні малолітнього сина, Маловичка  Данила Євгенійовича,            

22.08.2010 р.н. 

-//- 

10.8 

Про визначення способу участі батька, Лискова Максима Сергійовича, у 

вихованні малолітнього сина, Лискова Кирила Максимовича,                     

27.04.2012 р.н. 

-//- 

10.9 

Про надання дозволу батьку, Гончарову Захару Михайловичу, на  

укладення  договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,                     

м. Ірпінь, вул.  Ново-Оскольська, буд. 2-т, кв. 46, на ім’я малолітнього сина, 

Гончарова Матвія Захаровича, 04.10.2016 р.н. 

-//- 

10.10 

Про надання дозволу Нікітіну Владиславу Бахрамовичу на дарування 

будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:017: 0101, 

площею 0,0622 га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Троїцька,              

буд. 36, в якому зареєстрований неповнолітній син, Нікітін 

Владислав Владиславович, 24.06.2003р.н., на ім’я дружини, Нікітіної 

Оксани Михайлівни. 

-//- 

10.11 

Про надання дозволу Ященку Сергію Олександровичу та Ященко Тетяні  

Олександрівні на укладання договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, провул. Ломоносова, буд. 16, в якому 

зареєстрований неповнолітній Сорока Артем Сергійович, 27.01.2006 р.н., на 

два окремі житлові будинки з присвоєнням їм  нових поштових адрес. 

-//- 

10.12 

Про надання  малолітній Белан Дарії Артемівні, 06 червня 2015 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

-//- 

10.13 

Про надання  малолітньому Белан Назару Артемовичу, 01 серпня 2017 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

-//- 

10.14 

Про надання  малолітньому Білоусову Марку Артуровичу, 30 листопада 

2011 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів. 

-//- 

10.15 

Про надання  малолітньому Єфимович Тимуру Олеговичу, 17 січня                       

2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів. 

-//- 

10.16 

Про надання  малолітній  Костюренко Софії  Валеріївні, 29 квітня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

-//- 

10.17 

Про надання  малолітньому Остапенко Марку Олеговичу, 06 серпня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів. 

-//- 

10.18 

Про надання  малолітній  Пашко Владиславі Денисівні, 03 жовтня 2006 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів. 

-//- 

10.19 

Про надання  малолітній Полянській Карині Максимівні, 15 листопада 2008 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів. 

-//- 

10.20 

Про надання  малолітній, Полянській Анастасії Максимівні, 02 серпня  2016 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів. 

-//- 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 


