
ПРОЄКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «10» серпня 2021 року 9:00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії 

Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 

46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК  

– начальник управління 

ПИТАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 

 З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

2 

Про затвердження Положення про уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

Тетяна ЗДОРЕНКО  

– уповноважена особа 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

3 Про взяття на квартирний облік 
Ольга КАЛИТА 

– заступник начальника  

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4 
Про вжиття заходів щодо захисту особистих та майнових прав 

обмежено дієздатної особи Бутківського В. В. 

Петро ЗБРОЖЕК  

– начальник управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

5 

Про погодження річного плану ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення на            

2022 рік комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

Артур ЗАГОДІРЕНКО  

– начальник КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

6.1 

Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська 

дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» на 2021-

2022 н. р. 

Євгенія АНТОНЮК 

– начальник відділу 

6.2 

Про затвердження планового контингенту КЗ «Ірпінська 

дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» на 2021-

2022 н. р. 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

7.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Давиденко Р.Ф. 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

7.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Казмірова В. М. та гр. Будянської Л. А. з 

присвоєнням нової поштової адреси 

-//- 

7.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Мінькової А. М., гр.  Линчука П. М., з 

присвоєнням  нових поштових адрес 

-//- 

7.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Морської М. М., гр.  Лежніна С. В., гр. Кічеряк 

В. О.  з присвоєнням нових поштових адрес  

-//- 

7.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Мосейчук К. Г. та гр. Беренди О. І. з 

присвоєнням нової поштової адреси  

-//- 



7.6 
Про оформлення ФОП Позняку О.А. дозволу на розміщення 

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

7.7 
Про впорядкування адрес об’єкту нерухомого майна гр. 

Левченку А. С. 
-//- 

7.8 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Свинаренко Л.І.  
-//- 

7.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Щербаченка В.Д. та гр. Турай С.М. з 

присвоєнням нової поштової адреси  

-//- 

7.10 
Про оформлення ФОП Шевченко О. В. дозволу на 

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

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення торгівельного літнього майданчика в парку 

«Центральний» у м. Ірпінь ФОП Бережна Анні Вікторівні 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

8.2 

Про надання дозволу на розміщення ведингових  автоматів  

(автомати з продажу іграшок) у м. Ірпінь ТОВ «МАМА 

ПРИГОТУВАЛА» 

-//- 

8.3 

Про надання дозволу на встановлення паркувальних бар’єрів 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна (вздовж центрального 

ринку) КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради 

-//- 

8.4 

Про надання дозволу ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» на 

встановлення шлагбауму на території ЖК «Грін Ярд» 

прилеглій до будинків 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2г, 2г/1,4а, 4б, 4в, 4г, 

6а, 6б, 6в, 6г, 7,7а, 7б, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 11 по вул. Білокур 

у м. Ірпінь в кількості 5 штук  

-//- 

8.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення торгівельного літнього майданчика за адресою: 

вул. Грибоєдова, 15 у м. Ірпінь ФОП Співак Людмилі 

Олександрівні 

-//- 

8.6 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Ткаченко 

Світлані Олександрівні  

-//- 

8.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на вулицях міста Ірпінь 
-//- 

8.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Гусейнов Кязим Пірі Огли 
-//- 

8.9 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення в межах міста Ірпінь по вул. Соборна, 1                

ФОП Ярмошук Богдану Олександровичу 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу діду, Шевчуку В.І., на укладення 

договору дарування квартири, в якій зареєстровані малолітні 

онуки 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

9.2 

Про надання дозволу бабі, Коваль В.Г., на укладення 

договору дарування квартири, в якій зареєстровані малолітні 

онуки 

-//- 

9.3 

Про надання дозволу матері, Ангеловській О.С., від імені 

малолітнього сина на укладення та підписання договору 

купівлі-продажу квартир, на його ім’я 

-//- 

9.4 
Про надання  дозволу батьку, Ковальову К.В., на укладення 

договору дарування квартири на ім’я малолітньої доньки 
-//- 



9.5 

Про надання дозволу батьку, Самослєду К.С., на укладення 

договору дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої 

доньки 

-//- 

9.6 

Про надання дозволу бабі, Кучмі Н.М., на укладення 

договору дарування квартири, в якій зареєстровані малолітні 

онуки 

-//- 

9.7 

Про надання дозволу матері, Панковій О.В., від імені 

малолітнього сина на продаж 1/2 частини квартири та на 

купівлю 1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної 

ділянки, на його ім’я 

-//- 

9.8 

Про надання дозволу неповнолітній Демчишиній К.Д., зі 

згоди батьків, Демчишиної О.Ю. та Демчишина Д.Д., на 

продаж 1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної ділянки 

та на купівлю будинку та земельної ділянки, на її ім’я 

-//- 

9.9 

Про надання дозволу неповнолітньому Бублику І.І., зі згоди 

матері,  Бублик Н.М., на укладення та підписання договорів 

міни по 1/8 частині нежитлових приміщень та про надання 

дозволу Бублик Ю.І. на укладення договору дарування 1/8 

частини нежитлового приміщення на ім’я неповнолітнього 

-//- 

9.10 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо  

визначення способу участі батька, Борсука О.М., та баби, 

Микитенко М.П., у вихованні малолітньої дитини 

-//- 

9.11 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Грегуля 

Владислава Вадимовича, 18.02.2009 р.н., для його 

тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

8.12 

Про доцільність цілодобового перебування малолітнього 

Крамаренка М.О. у комунальному закладі Київської обласної 

ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» 

-//- 

9.13 

Про доцільність цілодобового перебування малолітньої 

Лемешко Н.В. у комунальному закладі Київської обласної 

ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» 

-//- 

9.14 

Про надання малолітньому Чебанову Я.В., статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

9.15 

Про надання малолітній  Карандашовій А.К., статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

9.16 
Про надання дозволу матері, Калмиковій І.В., від імені 

малолітнього сина на продаж 1/4 частини земельної ділянки 
-//- 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


