
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «03» вересня 2020 року 9:00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1. 
Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Талісман-2» на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення 

Оксана ЗАЛУЖНЯК  

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КПП «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ» 

2. Про надання дозволу на встановлення міні-котельні 
Олександр КОСТЮК 

– директор КП 

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО АРХІВУ 

3. 
Про передачу архівних документів до архівного відділу Бучанської 

міської ради 

Дмитро НЕГРЕША  

– керуючий справами 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ 

4. 
Про утворення виборчих дільниць і округів для організації підготовки 

та проведення місцевих виборів 

Олена СТАДУХІНА 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Ігор ДВОРНІКОВ  

– директор КП 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

6. 

Про встановлення розмірів місячної батьківської плати за надання 

платних освітніх послуг закладами освіти м. Ірпеня, селищ Ворзель, 

Гостмель, Коцюбинське 

Олег БІЛОРУС  

– начальник управління 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

7.1 

Про надання суду подання органу опіки та піклування щодо 

доцільності призначення Кандили С.І. опікуном над недієздатною 

особою Кандилою І.В. 

Юлія УСТИЧ  

– заст. міського голови 

7.2 

Про надання суду подання органу опіки та піклування щодо 

доцільності призначення Водовицького В.Я. опікуном над 

Водовицькою С.В. 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 

Про надання дозволу на демонтаж самочинно встановленого паркану 

та некапітальної споруди (дровітні), розташованих за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Білокур, 2-П 

Катерина 

КАРАЧЕНЦОВА  

– начальник відділу КП 

8.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

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

8.3 

Про надання дозволу ОСББ «ЗЕЛЕНИЙ БУДИНОК НА 

МЕЧНИКОВА» на встановлення автоматичного шлагбауму за 

адресою: м. Ірпінь, між буд. № 116 та буд. № 112, 114 по 

вул.Мечникова 

-//- 



8.4 

Про надання дозволу ОСББ «Сосновий двір 7» на встановлення 

обмежувачів паркування (бетонних напівсфер) за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Мінеральна, 7-е (вздовж фасаду будинку) 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

9.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Бєлкіної Т.П., гр. Швачко Л.П., гр. Ковальчук Л.М.,                            

гр. Відрашко А.М. в м. Ірпінь по вул. Виговського, будинок 17 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

Михайло САПОН  

– начальник відділу 

9.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Савчук А.Ю. та гр. Орлова В.М. в м. Ірпінь по вул. Капітана 

Зайцева, 9 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

9.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Cаморишкіної О.В. та гр. Сидорченка С.В. в м. Ірпінь по                      

вул. Мінеральна, будинок 3 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

9.4 
Про продовження ТОВ «ДІЄСА» терміну дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 
-//- 

9.5 
Про оформлення ТОВ «ІНТЕРОКО» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Тараса Шевченка, 4-В в м. Ірпінь 
-//- 

9.6 
Про оформлення ФОП Можейко  О. А. дозволу на розміщення об’єкту 

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

9.7 
Про оформлення ФОП Скулімовському Р. Л. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольська, 2-л в м. Ірпінь 
-//- 

9.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку гр. Юрченко Н.С. в м. Ірпінь по                       

вул. Українська, 12-ж 

-//- 

9.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Павленко І.М., в м. Ірпінь по вул. Ломоносова, будинок 57 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 
Про надання дозволу на встановлення автоматичних воріт по вул. 

Українська, № 80-а та № 82 в м. Ірпінь 

Сергій КАНЮРА  

– начальник управління 

10.2 
Про включення  жилого приміщення до  числа службових та видачу 

службового ордеру 
-//- 

10.3 
Про виключення квартири № 35  в будинку № 2/1 корпус В по вулиці 

Університетська в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

10.4 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

10.5 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування,постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються КПП "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради 

-//- 

10.6 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ПКПП "Теплокомунсервіс" 

-//- 

10.7 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 11.04.2017 р. №77 
-//- 

10.8 

Про погодження додаткових списків громадян України, які мають 

право на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська 

область, селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 2, кв. 31 

-//- 

10.9 Про надання службового ордеру на житло Линнику В.В. -//- 

10.10 

Про погодження додаткових списків громадян України, які мають 

право на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська 

область, селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 2, кв. 23 

-//- 



ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

11.1 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Лаврику Олександру Артуровичу, 

05.05.2009 р.н. 

Алла ТЕРЕЩЕНКО 

– начальник служби 

11.2 
Про встановлення опіки над малолітнім Лавриком Олександром 

Артуровичем, 05.05.2009 р.н. 
-//- 

11.3 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітньому Лаврику Станіславу Артуровичу, 

18.07.2006 р.н. 

-//- 

11.4 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Лавриком Станіславом 

Артуровичем, 18.07.2006 р.н. 
-//- 

11.5 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Косянчук Катерини Петрівни та Косянчука Віктора Васильовича 

відносно малолітнього сина, Косянчука Максима Вікторовича, 

24.01.2020 р.н. 

-//- 

11.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Кухара Віталія Вікторовича відносно малолітньої доньки, Кухар 

Анастасії Віталіївни, 11.08.2009 р.н. 

-//- 

11.7 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Сувак Ігора Миколайовича відносно неповнолітньої доньки, 

Сувак Валерії Ігорівни, 04.08.2004 р.н. 

-//- 

11.8 
Про присвоєння малолітній дівчинці, 17.08.2020 р.н. прізвища одного 

з батьків 
-//- 

11.9 
Про встановлення опіки над малолітньою Таракановою Христиною 

Сергіївною, 10.04.2008 р.н. 
-//- 

11.10 
Про встановлення опіки над малолітнім Таракановим Всеволодом 

Сергійовичем, 06.09.2006 р.н. 
-//- 

11.11 

Про тимчасове влаштування малолітньої Лемешко Надії Василівни, 

15.08.2010 р.н., на цілодобове перебування до КЗ Київської обласної 

ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» 

-//- 

11.12 

Про надання дозволу батьку, Бойку Володимиру Павловичу, на 

укладення договору дарування 1/2 частини квартири за адресою: 

Київська обл., смт. Гостомель, вул. Мисливська, буд. 3, кв. 43, на ім’я 

малолітнього сина, Бойка Тимофія Володимировича, 14.10.2016 р.н. 

-//- 

11.13 

Про надання дозволу неповнолітньому Войнівському Єгору 

Ігоровичу, 23.08.2005 р.н., зі згоди батька, Войнівського Ігоря 

Михайловича, на укладення та підписання договору поділу земельної 

ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:057:3005) за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, провул. Північний, 10 

-//- 

11.14 

Про надання дозволу матері, Дороховій Інні Олександрівні, на 

укладення договору дарування  квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Українська, буд. 83б, корп. 11, кв. 89, на ім’я 

неповнолітньої доньки, Дорохової Надії Валеріївни, 01.11.2003 р.н. 

-//- 

11.15 

Про надання дозволу неповнолітній Дьяченко Богдані Ярославівні, 

16.10.2005 р.н., зі згоди батька, Дьяченка Ярослава Сергійовича, на 

укладення та підписання договору міни будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210946200:01:016:0011) за адресою: Київська 

обл., смт. Коцюбинське,  вул. Лісова, буд. 3, на квартиру за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, буд. 4д, кв. 41 

-//- 

11.16 

Про надання дозволу Камінській Лідії Григорівні на укладення 

договору дарування 1/2 частини будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:121:0065 площею 0,0414 га) за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Львівська, буд. 22, в якому 

зареєстровані малолітні Гаврилюк Костянтин Богданович, 02.10.2006 

-//- 



р.н., Гаврилюк Анастасія Богданівна, 15.06.2010 р.н., Гаврилюк Софія 

Богданівна, 30.09.2013 р.н., на ім’я онуки, Гаврилюк Ганни Петрівни 

11.17 

Про надання дозволу Карпенко Ользі Омельянівні на укладення 

договору дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:011:0088, площею 0,0648 га) за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Озерна, буд. 26-а, в якому зареєстровані малолітні 

Олійник Кіра Віталіївна, 16.03.2016 р.н., та Олійник Анастасія 

Віталіївна, 21.01.2019 р.н., на ім’я онуки, Олійник Ірини Юріївни, та 

на ім’я доньки, Галкіної Валентини Анатоліївни 

-//- 

11.18 

Про надання дозволу Кургану Костянтину Валентиновичу та Лисенко 

Наталії Костянтинівні, на укладення договору дарування по 1/3 

частині будинку та належних їм земельних ділянок (кадастровий 

номер 3210900000:01:089:0170 площею 0,0952 га, 

3210900000:01:089:0292 площею 0,0108 га) за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська,  буд. 40, в якому зареєстровані 

малолітні Хомяк Дар’я Дмитрівна, 10.03.2010 р.н., Хомяк Вікторія 

Дмитрівна, 06.01.2013 р.н., на ім’я Хомяк Катерини Костянтинівни 

-//- 

11.19 

Про надання дозволу бабусі, Леляк Світлані Іванівні, на укладення 

договору дарування садового будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:158:0079) за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, садівницьке товариство «Ірпінь», вул. Березова,              

буд. 76, на ім’я малолітнього онука, Леляка Єгора Артемовича, 

17.11.2013 р.н. 

-//- 

11.20 

Про надання дозволу Науменку Олександру Леонтійовичу та  Холод 

Анні Едуардівні на укладення договору поділу частин будинку за 

адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Ново-Заводська, буд. 5, в 

якому зареєстровані діти, Науменко Юрій Олександрович, 09.12.2002 

р.н., та Науменко Валерія Олександрівна, 12.01.2010 р.н., на два 

окремі житлові будинки 

-//- 

11.21 

Про надання дозволу батьку, Салимку Олегу Івановичу, на укладення 

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

вул. Рильського Максима, буд. 3-а, кв. 9, на ім’я малолітньої доньки, 

Салимко Марії Олегівни, 08.09.2010 р.н. 

-//- 

11.22 

Про надання дозволу Сидорук Валентині Опанасівні та Сидорук Олені 

Ігорівні, на укладення договору дарування належних їм частин 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова (Ленінградська), буд. 4-А, кв. 47, в якій зареєстрована 

малолітня Руденко Мілана Ігорівна, 13.08.2012 р.н., на ім’я Руденко 

Ольги Ігорівни 

-//- 

11.23 

Про надання дозволу Соколовському Віктору Броніславовичу та 

Грицюк Олені Іванівні на укладення договору поділу частин будинку 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Давидчука (Комінтерна), 

буд. 25, в якому зареєстровані діти, Косенко Анастасія Олександрівна, 

20.02.2008 р.н., та Косенко Тимофій Олександрович, 26.03.2010 р.н., 

на два окремі житлові будинки 

-//- 

11.24 

Про надання дозволу матері, Панковій Олександрі Валеріївні, 

представляти законні права та інтереси малолітнього сина, Панкова 

Валерія Сергійовича, 07.11.2013 р.н., при укладенні та підписанні 

договору купівлі-продажу 1/2 частини квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Толстого, буд. 50-Б, кв. 24, на його ім’я 

-//- 

11.25 

Про надання дозволу батьку, Свириденку Олександру Миколайовичу, 

на укладення договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 101б, кв. 8, на ім’я малолітньої доньки, 

Свириденко Софії Олексанрівни, 20.08.2007 р.н. 

-//- 



11.26 

Про надання дозволу батьку, Маленку Олександру Миколайовичу, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова (Будівельна), буд. 2/1, кв. 24, на 

ім’я малолітньої доньки, Маленко Анни Олександрівни, 15.03.2011р.н. 

-//- 

11.27 

Про надання дозволу неповнолітньому Ковінському Віталію 

Ігоровичу, 21.12.2003 р.н., зі згоди матері, Ковінської Інни 

Миколаївни, та батька, Ковінського Ігоря Леонідовича, на продаж 1/9 

частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рибака 

Натана, буд. 25В, кв. 25, та на купівлю 1/9 частини квартири за 

адресою: м. Київ, вул. Челябінська, буд. 11, кв. 61, на своє ім’я 

-//- 

11.28 
Про надання дозволу на купівлю квартири Шкоденко Надії 

Олександрівні 
-//- 

11.29 Про надання дозволу на купівлю квартири Сорокіну Іллі Кириловичу -//- 

11.30 

Про надання малолітній Колісніченко Єлізаветі Володимирівні, 17 

вересня 2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.31 

Про надання малолітній Колісніченко Софії Володимирівні, 20 січня 

2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.32 

Про надання неповнолітньому Ісікову Микиті Олександровичу, 22 

червня 2003 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.33 

Про надання малолітньому Ісікову Антону Олександровичу, 19 

листопада 2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.34 

Про надання малолітній Ісіковій Арині Олександрівні, 20 серпня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.35 

Про надання малолітньому Ісікову Міхаілу Олександровичу, 05 липня 

2018 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


