
ПРОЄКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «13» липня 2021 року 09:00 год. 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

1. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 87 від 

23.06.2020 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в 

Ірпінській міський раді, її виконавчому комітеті та 

структурних підрозділах» 

Дмитро НЕГРЕША  

– керуючий справами 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК  

– директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3.1. 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 

призначення житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 17.01.2020 № 5/4 

Петро ЗБРОЖЕК  

– начальник управління 

3.2. 

Про внесення змін до складу комісії з питань забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, осіб, які 

брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей, та потребують поліпшення житлових 

умов при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 09.03.2021 № 29/7 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

4.1 
Про оформлення ТОВ ОТК «ЄВРОПЛЮС» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Михайло САПОН 

 – начальник відділу 

4.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Мухсіна Мунаділа  С., гр. Валуєва А. О.  та гр. 

Кібардіної  Н. С. в Київській області  Бучанського району в м. 

Ірпінь по вул. Полтавська,  будинок 54 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

-//- 

4.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Головань  Н. Л., гр. Ворокосова Є. К.  та гр. 

Баули А.В. в  Київській області  Бучанського району в м. 

Ірпінь по вул. Ватутіна,  будинок 16 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

-//- 

4.4 
Про надання дозволу та продовження термінів дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 



4.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Давиденко І.В., гр. Попчука О.В. по вул. 

Гончара, 2 в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Гулого А.Д. по вул. Сагайдачного, 19 в м. Ірпінь, 

Бучанського р-ну Київської обл. з присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.7 

Про переведення гр. Думчиковій К. С. дачного  будинку в 

Київській області Бучанського району, м. Ірпінь, вул. 

Найкраща, будинок 106-г в житловий будинок 

-//- 

4.8 

Про виділення частин групи нежитлових приміщень №24 в 

окремі об’єкти власності гр. Зайко   Д. В. в Київській області 

Бучанського району в м. Ірпінь по вул. Білокур,  будинок 2-в 

з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

4.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Казачок Н.В., Казачок В.Ф. по вул. Ломоносова, 

37-б в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.10 
Про оформлення ФОП Клименко Р.А. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.11 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Краснікової Н.М., гр. Цуканова О.О. по вул. 

Вишневій, 34/1  в с. Михайлівка-Рубежівка, Київська обл., 

Бучанський р-н Ірпінська територіальна громада з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.12 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Льовочкіної  Т. І., гр. Льовочкіна О. В.,   гр. 

Льовочкіна  М. В., гр. Басюк С.В.,  гр.Чорної О. В. та гр. 

Баранського Є. В. в Київській області  Бучанського району в 

м. Ірпінь по вул. Івана Франка,  будинок 9 з присвоєнням 

нових поштових адрес 

-//- 

4.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Михалюка М.С. в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114 є/1 

-//- 

4.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Сіліфонова В.Г. в 

м. Ірпінь, провул. Ранковий, 27 

-//- 

4.15 
Про оформлення ФОП Пєшому О.В. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.16 
Про продовження ФОП Яременко В. І. терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.17 
Про оформлення ТОВ «МАССМАРТ» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.18 
Про оформлення ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.19 
Про оформлення ТОВ «ТРАШ» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.20 
Про оформлення ФОП  Близнюку А.П.  дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.21 
Про оформлення ФОП Кіріченко І. В. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.22 
Про оформлення ФОП Паліс Х. С. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 



4.23 
Про оформлення ФОП Шевченко В. І. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.24 
Про оформлення ФОП Щирому О. Ю. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

4.25 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Кириченко Л.В., гр. Циганкова С.П., гр. 

Циганкова В.П. по вул. Університетській, 9 в м. Ірпінь, 

Бучанського р-ну Київської обл. з присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.26 

Про надання дозволу ОК «Світло Хоум» на встановлення 

автоматичного шлагбаума по вул. Найкраща в м. Ірпінь 

Бучанського району Київської області 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 Про зняття з квартирного обліку 
Ольга КАЛИТА  

– начальник відділу 

5.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.4 Про видачу ордерів на житлове приміщення -//- 

5.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 09.02.2015 №34/9 «Про взяття на 

квартирний облік, внесення змін до квартирних справ» 

-//- 

5.6 
Про виключення квартири № 2 в будинку № 7-Е по вулиці 

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

5.7 

Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської 

міської ради на підключення до мереж централізованого 

опалення 

-//- 

5.8 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

5.9 
Про передачу нежитлового приміщення Управлінню освіти і 

науки на праві господарського відання 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в с. Михайлівка-

Рубежівка 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА  

– начальник відділу 

6.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

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

6.3 

Про надання дозволу ТОВ «Обслуговуюча компанія 

«Синергія-3 Сервіс» на облаштування спеціального доступу  

маломобільних груп населення до багатоквартирних будинків 

за адресами: м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди 11, 11/1, 11/2, 11/3, 

11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу мешканцям котеджного містечка 

«Соснова роща» на розміщення майданчика для збору 

твердих побутових відходів при в’їзді на територію, до буд. 

7е, 7д, 7ж по вул. 11-та Лінія, у м. Ірпінь 

-//- 

6.5 

Про надання дозволу на розміщення польсько-українського 

цирку шапіто «Коломбіна» у м. Ірпінь ПП «Продюсерський 

центр «Гастролі в Україні» 

-//- 

6.6 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

ФОП Якубовській Ларисі Володимирівні 

-//- 



ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 

Про утворення комісії з використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, та затвердження 

Положення про комісію та її склад 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

7.2 

Про надання дозволу неповнолітній Малинській Марії 

Ігорівні, 24.06.2007 р.н., зі згоди батьків, Малинської Оксани 

Володимирівни та Малинського Ігоря Йосиповича  на продаж 

½ частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, буд. 7к, кв. 150, та прийняття в дар ½ частини 

будинку та ½ частини земельної ділянки (кадастровий номер 

3210800000:01:044:0209) за адресою: Київська обл., м. Буча, 

вул. Ярослава Мудрого, буд. 4-Б, на своє ім’я 

-//- 

7.3 

Про надання дозволу матері, Зубрієнко Тетяні Борисівні, від 

імені малолітньої доньки, Ніколаєць Кіри  Олександрівни, 

05.03.2010 р.н., на укладення та підписання договору 

управління нерухомим майном, яке складається з 

виробничого будинку площею 280,5 кв.м., за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 15-в; земельної 

ділянки (кадастровий номер  3210900000:02:017:3002), 

площею 0,0274 га, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Матросова, земельна ділянка 15-г; земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:045:0063), площею 0,1000 

га, за адресою: Київська обл.,  вул. Матросова, земельна 

ділянка 15в; земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:02:017:0148), площею 0,052 га, за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, земельна ділянка 15-

з, строком на 8 років 

-//- 

7.4 

Про надання дозволу Байрамовій Тетяні Олександрівні та 

Байрамову Камалу Габіб огли на укладання договору про 

поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 91, 

кв. 24, в якій зареєстровані малолітні діти, Байрамов Хабіб 

Камал огли, 09.10.2008 р.н., Байрамова Сафія Камал кизи, 

07.12.2011 р.н., Байрамова Ельміра Камал кизи, 23.09.2017 

р.н. 

-//- 

7.5 

Про надання дозволу Мирошніченку Володимиру 

Олексійовичу на укладання договору дарування будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 

1821181201:01:001:0191) за адресою: Житомирська обл., 

Хорошівський (Володарсько-Волинський) район, с. 

Давидівка, вул. Ворошилова, буд. 9, на ім’я малолітнього 

Кваши Назара Олександровича, 20.01.2008 р.н. 

-//- 

7.6 

Про затвердження висновку органи опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Кутинця Сергія 

Васильовича відносно малолітньої доньки, Кутинець Софії 

Сергіївни, 20.06.2013 р.н. 

-//- 

7.7 
Про визначення місця проживання малолітнього Скібінського 

Олександра Олександровича, 15.05.2010 р.н. 
-//- 



7.8 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей, Шумейка 

Степана Тимофійовича, 10.03.2008 р.н., та Шумейка Франца 

Тимофійовича, 08.10.2011 р.н., з батьком, Шумейком 

Тимофієм Францевечем 

-//- 

7.9 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Власенка 

Матвія Віталійовича, 18.04.2013 р.н., для його тимчасового 

виїзду за межі України 

-//- 

7.10 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Коровіна 

Нікіти Віталійовича, 12.04.2008 р.н., для його тимчасового 

виїзду за межі України 

-//- 

7.11 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Косян Яни 

Сергіївни, 20.11.2007 р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

7.12 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дітей: Коноваленко 

Софії Вікторівни, 06.06.2008 р.н., та Коноваленко Анастасії 

Вікторівни, 29.02.2016 р.н., для їх тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

7.13 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Погорелого 

Тимофія Івановича, 03.02.2008 р.н., для його тимчасового 

виїзду за межі України 

-//- 

7.14 

Про  доцільність цілодобового перебування  неповнолітнього  

Андрієнка  Віктора Дмитровича,  22.02.2004 р.н., у 

комунальному закладі Київської обласної ради 

«Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

-//- 

7.15 

Про надання малолітньому Горбунову Валерію 

Костянтиновичу 22 липня 2010 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.16 

Про надання малолітньому Горбунову Миколі 

Костянтиновичу 18 грудня 2012 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.17 

Про надання малолітньому Клименку Олександру 

Васильовичу 09 квітня 2008 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.18 

Про надання малолітній Литовченко Єлизаветі Олександрівні 

28 жовтня 2014 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.19 

Про надання малолітньому Литовченко Сергію 

Олександровичу 17 жовтня 2008 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.20 

Про надання малолітньому Шевельському Роману 

Станіславовичу 30 червня 2015 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 



7.21 

Про надання малолітньому Шевельському Степану 

Станіславовичу 05 січня 2008 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.22 

Про висунення кандидатури Вигівської Світлани Вікторівни 

для представлення на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» 

-//- 

7.23 

Про зняття з обліку та припинення функціонування дитячого 

будинку сімейного типу Ніколайчука Олександра 

Васильовича та Ніколайчук Валентини Григорівни 

-//- 

7.24 

Про виведення Кириченко Владислава Романовича, 

13.03.2003 р.н., з прийомної сім’ї  Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни 

-//- 

 

 

Керуючий справами                         (підпис)                        Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 


