
 ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «01» жовтня 2020 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

1. 
Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію 

Світлана Демченко 

   – начальник  відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

2. 

Про затвердження протоколу № 25 позачергового засідання місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій щодо попередження захворювання гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 

Остапчук Ігор 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор 

– директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Ільницького Р.С. та гр. Ільницької Я.Л. в м. Ірпінь по вул. Михайлівській, 

4 з присвоєнням нових поштових адрес 

Сапон Михайло 

– начальник відділу 

4.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 

Бондаря  С.А.,  гр.  Петрушанко  К.В., в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 20 з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 

Бондаренко Н.П.,  гр.  Маніло В.П. в м. Ірпінь, вул. І. Франка, 22 з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Колюченко М.В., гр. Полторака В.В., гр. Полторак Т.А. та гр. Полторак 

Г. В. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 5 з присвоєнням нових поштових 

адрес 

-//- 

4.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Протас Н.В., гр. Ромашевської Н.П., гр. Меліхової А.П. та гр. Ковальчука 

О.М. в м. Ірпінь по вул. Університетській, 4 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

-//- 

4.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку гр.  Соколовського  В.Б.  в м. Ірпінь по вул. 

Давидчука, 25 

-//- 

4.7 
Про оформлення ФОП Кожан А.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

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

4.8 
Про оформлення ФОП Середі О.С. дозволу на розміщення об’єкту 

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

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Центральна (Привокзальна площа) 

Караченцова Катерина 

– начальник відділу КП 

5.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

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

5.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

по вул. Соборна, 1 
-//- 



5.4 
Про надання дозволу на встановлення паркувальних бар’єрів за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Миру, 4 
-//- 

5.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні 
-//- 

5.6 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки навпроти будинку № 9-а) ФОП 

Ступаку Віталію Дмитровиу 

-//- 

5.7 

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

сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Підгірна (Набережна річки 

Ірпінь) 

-//- 

5.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Соборна (парк «Дубки») 
-//- 

5.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в 

районі парку «Незнайка» 
-//- 

5.10 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Соборна (парк ім. В.Правика) 
-//- 

5.11 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по вул. 

Чехова (зона парковки біля парку «Центральний») 
-//- 

5.12 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь вул. 

Ново-Оскольська (на території скверу) 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Канюра Сергій 

– начальник управління 

6.2 
Про скасування службового ордера на житлове приміщення №36  

від 16.10.2018 року  
-//- 

6.3 Про включення квартир до числа службових жилих приміщень -//- 

6.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

6.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 

6.6 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

6.7 Про взяття на квартирний облік -//- 

6.8 
Про утворення постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами на території Ірпінської  міської ради 
-//- 

6.9 
Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» на обслуговування міні 

– котельні за адресою: м. Ірпінь, вул. Незалежності, 5-а 
-//- 

6.10 Про надання дозволу на оформлення  правовстановлюючих документів -//- 

6.11 
Про заборону розміщення похоронних бюро в нежитлових приміщеннях 

житлових будинків на території м.Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про встановлення опіки над малолітнім Грушецьким Нікітою 

Олександровичем, 08.02.2013 р.н. 

Терещенко Алла 

– начальник служби 

7.2 
Про встановлення опіки над малолітньою Грушецькою Анастасією 

Олександрівною, 09.08.2011 р.н. 
-//- 

7.3 
Про встановлення опіки над малолітньою Бєловою Ганною 

Володимирівною, 13.04.2020 р.н. 
-//- 

7.4 
Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу Махині Лариси 

Володимирівни малолітньої Павлової Анни Романівни, 23.05.2015 р.н. 
-//- 

7.5 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Фещенко Мирославі Андріївні, 15.08.2015 р.н. 
-//- 



7.6 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Радько Олександри Юріївни, 

20.11.2015 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

7.7 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Вакуленко Наталії Павлівни відносно малолітнього сина, Вакуленко 

Богдана Михайловича, 07.01.2020 р.н. 

-//- 

7.8 
Про визначення місця проживання малолітньої Волкової Еліани 

Едуардівни, 07.09.2012 р.н. 
-//- 

7.9 

Про визначення способу участі батька, Волкова Едуарда Вікторовича, у 

вихованні малолітньої доньки, Волкової Еліани Едуардівни, 07.09.2012 

р.н. 

-//- 

7.10 

Про визначення способу участі батька, Волобуєва Романа Геннадійовича, 

у вихованні малолітнього сина, Волобуєва Прохора Романовича, 

05.09.2009 р.н. 

-//- 

7.11 

Про визначення способу участі батька, Жаркова Ярослава 

Анатолійовича, у вихованні неповнолітнього сина, Жаркова Микити 

Ярославовича, 16.04.2005 р.н. 

-//- 

7.12 

Про визначення способу участі батька, Назаренка Олександра Ігоровича, 

у вихованні малолітнього сина, Назаренка Ростислава Олександровича, 

13.02.2014 р.н. 

-//- 

7.13 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Валентія Віталія Олексійовича відносно малолітньої доньки, 

Валентій Марії Віталіїївни, 19.02.2009 р.н. 

-//- 

7.14 

 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітніх дітей: Лозового Дениса Євгенійовича, 19.05.2007 р. н. та 

Лозового Дмитра Євгенійовича, 07.10.2017 р. н., разом з матір`ю, 

Лозовою Ольгою Вікторівною 

-//- 

7.15 

Про надання дозволу матері, Луцик Ользі Миколаївні, та батьку, 

Маджарову Івану Володимировичу, представляти законні права та 

інтереси малолітнього сина, Маджарова Тимофія Івановича, 01.06.2011 

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

адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Кленова (Леніна), буд. 45а, кв. 

30, на його ім’я 

-//- 

7.16 

Про надання дозволу батькам, Гаражі Володимиру Олександровичу та 

Полехиній Юлії Ігорівні, на укладення договору про припинення права 

на аліменти для дітей, Гаражи Дмитра Володимировича, 19.12.2013 р.н., 

Гаражи Андрія Володимировича, 21.06.2018 р.н., у зв’язку з передачею 

права власності на нерухоме майно 

-//- 

7.17 

Про надання дозволу батьку, Шкодовському Вадиму Ростиславовичу, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: м. Київ, бульвар 

Лесі Українки, буд. 24, кв. 167, на ім’я малолітньої доньки, Шкодовської 

Дарії Вадимівни, 10.06.2007 р.н. 

-//- 

7.18 

Про надання дозволу Гаврилюку Сергію Григоровичу та Гаврилюк Олені 

Олексіївні на укладення договору розподілу часток у спільному майні 

подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Сковороди Григорія, буд. 5, кв.13, в якій зареєстрований малолітній син, 

Гаврилюк Данило Сергійович, 08.07.2014 р.н., та про надання дозволу 

батьку, Гаврилюку Сергію Григоровичу, на укладення договору 

дарування належної йому частини вищевказаної квартири на ім’я 

малолітнього сина, Гаврилюка Данила Сергійовича, 08.07.2014 р.н. 

-//- 

7.19 

Про надання дозволу батькам, Прилипко Ользі Борисівні та Прилипку 

Анатолію Васильовичу, представляти законні права та інтереси 

малолітніх дітей: Прилипко Дар’ї Анатоліївни, 17.04.2008 р.н., Прилипко 

Ганни Анатоліївни, 09.12.2011 р.н., Прилипко Поліни Анатоліївни, 

19.05.2020 р.н., при укладенні та підписанні договорів купівлі-продажу 

по ¼ частинібудинку за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Лісова 

(Пролетарська), буд. 1-б, на їх ім’я, та про надання дозволу 

-//- 



неповнолітній Прилипко Анастасії Анатоліївні, 13.05.2004 р.н., зі згоди 

батьків: Прилипка Анатолія Васильовича та Прилипко Ольги Борисівни, 

на укладення та підписання договору купівлі-продажу ¼ частини 

будинку за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Лісова 

(Пролетарська), буд. 1-б, на своє ім’я 

7.20 

Про надання дозволу матері, Дибі Ользі Олександрівні, на реєстрацію 

місця проживання малолітнього сина, Сербаєва Артема Сергійовича, 

04.04.2012 р.н., за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, 

буд. 69, кв. 6, без згоди батька, Сербаєва Сергія Олександровича 

-//- 

7.21 

Про надання дозволу Борзилу Ігорю Миколайовичу та Борзило Таїсії 

Андріївні на укладення договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. І Травня, буд. 6, в якому зареєстровані діти, 

Борзило Микола Ігорович, 17.09.2010 р.н., Борзило Костянтин Ігорович, 

15.01.2014 р.н., на два окремі житлові будинки 

-//- 

7.22 

 

Про надання неповнолітній Алдошиній Анастасії Олександрівні, 23 

жовтня 2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.23 

Про надання неповнолітній Алдошиній Марії Олександрівні, 29 квітня 

2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.24 
Про надання дозволу на купівлю квартири Кржемінському Владиславу 

Вікторовичу 
-//- 

7.25 
Про надання дозволу на купівлю квартири Мельниченку Владиславу 

Олександровичу 
-//- 

 

 

Заступник міського голови                                                                                          Юлія УСТИЧ 


