
ПРОЄКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «27» липня 2021 року 9:00 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 02 липня 2018 року №136 

Дмитро НЕГРЕША 

 – керуючий справами 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1 

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

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року         

№ 46-4-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

2.2 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року 
-//- 

2.3 
Про прогноз бюджету Ірпінської міської територіальної  

громади на 2022-2024 роки 
-//- 

ПИТАННЯ ІРПІНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ 

3 Про встановлення доступності транспортного обслуговування 
Петро ЛЕВЧУК 

– директор 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

4.1 

Про надання повноважень посадовій особі – голові правління 

ОСББ «Фаворит на Мінеральній» на складання протоколів 

про адміністративне правопорушення 

Оксана ЗАЛУЖНЯК 

 – начальник відділу 

4.2 

Про надання повноважень посадовій особі – голові правління 

ОСББ «Річ Таун Західна-14» на складання протоколів про 

адміністративне правопорушення 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВАЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

5.1 

Про  встановлення вартості  оплати за надання платних 

транспортних послуг закладами освіти Ірпінської 

територіальної громади 

Олег БІЛОРУС 

 – начальник управління 

5.2 

Про встановлення витрат на харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти Ірпінської міської територіальної 

громади 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

6.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об'єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Карапетяна Д. А. 

по вул. Варшавська, 62-Ж в м. Ірпінь Бучанського р-н., 

Київської обл. 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

6.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об'єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Карапетяна М. А. 

по вул. Варшавська, 62-Е в м. Ірпінь  Бучанського р-н., 

Київської обл. 

-//- 



6.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Губанова В. Т., гр.  Марченко Г. М. в Київській 

області  Бучанського району в м. Ірпінь по вул. Пушкінській, 

будинок 32 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

6.4 
По продовження ФОП Шеремет О. Л. терміну дії дозволів на 

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

6.5 
Про оформлення ТОВ «ГРАНД КОМФОРТ»дозволу на 

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

6.6 
Про оформлення ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» дозволу на 

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

6.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Хали М.П., гр. Гур’євої Н.В., по вул. 

Чайковського, 29 в м. Ірпінь, Бучанського р-ну, Київської обл. 

з присвоєнням нових адрес 

-//- 

6.8 

Про впорядкування адрес об’єктам нерухомого майна гр. 

Марченко Н.А. гр. Костюк В.А. по вул. Українська, 6/1, вул. 

Українська, 6/2 в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

-//- 

6.9 

Про перерозподіл часток у власності та виділ об’єктів 

домоволодіння в окремі об’єкти нерухомого майна гр. 

Паровенка Ю.В, гр. Склярук О.І., гр. Склярук Н.П. по вул. 

Заріфи Алієвої, 45 в м. Ірпінь Бучанського р-ну, Київської 

обл. 

-//- 

6.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку гр. 

Жежер І.В. по вул. Лісова, 1-Л/3 в м. Ірпінь Бучанського р-ну 

Київської обл. 

-//- 

6.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку гр. 

Жежер І.В. по вул. Лісова, 1-Л/4 в м. Ірпінь Бучанського р-ну 

Київської обл. 

-//- 

6.12 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку гр. 

Пілякіна О.В. по вул. Незалежності, 50/1, СТ «Явір-2» в                 

м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 
Про виключення квартири № 27 в будинку № 13-Б/1 по вулиці 

Кошового в м. Ірпінь з числа службових 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

7.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

7.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

7.4 Про зняття з квартирного обліку  -//- 

7.5 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.6 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

7.7 

Про затвердження результатів конкурсу щодо реалізації 

проектів в рамках Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово–

будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки 

-//- 

7.8 

Про затвердження  нового  складу робочої групи з перевірки 

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги та 

інші платні послуги 

-//- 

7.9 

Про погодження тарифу на послуги з водопостачання та 

водовідведення, що надаються Київським квартирно-

експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України 

-//- 

7.10 
Про погодження тарифу на послуги з централізованого 

водопостачання, що надаються ЖКП «НЕМІШАЄВЕ» 
-//- 



ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про демонтаж об’єктів (металевих гаражів) встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

8.2 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

8.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцна 

Наталії Андріївні 

-//- 

8.4 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

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

8.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього майданчика по вул. Шевченка, 7 у м. 

Ірпінь ФОП Пільчук Остапу Вячеславовичу 

-//- 

8.6 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього майданчика по вул. Чехова, 27 у м. 

Ірпінь ФОП Цвіркун Анастасії Русланівні 

-//- 

8.7 

Про надання дозволу на розміщення атракціону «Мотузковий 

парк «Тарзан» на території м. Ірпінь ФОП  Мельник Олегу 

Васильовичу 

-//- 

8.8 
Про надання дозволу на проведення ярмарки на вулицях 

с.Михайлівка - Рубежівка 
-//- 

8.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на вулицях с. Козинці 
-//- 

8.10 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Точоному Олександру Олександровичу 

-//- 

8.11 
Про надання дозволу на розміщення автоматів із розливу 

питної води у м. Ірпінь ФОП Фіалковій Олені Юріївні 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу батьку, Самослєду Костянтину 

Сергійовичу, на укладення договору дарування будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:124:0178) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Варшавська, буд. 62д, на ім’я малолітньої доньки, 

Самослєд Олександри Костянтинівни, 21.09.2012 р.н. 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

9.2 

Про надання дозволу батьку, Білицькому Руслану 

Борисовичу, на укладення договору дарування квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 

2Ф/2, кв. 32, на ім’я малолітнього сина, Білицького Матвія 

Руслановича, 14.02.2021 р.н. 

-//- 

9.3 

Про надання дозволу Розвалову Володимиру Олександровичу 

на укладення договору  дарування будинку та земельної 

ділянки (кадастровий номер 3210900000:02:016:3008) за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Донецька, буд. 25а, на 

ім’я малолітнього Фан Дик Теодора, 01.10.2012 р.н. 

-//- 

9.4 

Про надання  дозволу бабусі, Комеристій Галині 

Володимирівні, на укладення договору дарування 1/2 частини 

будинку та 1/2 частини земельної ділянки (кадастровий 

номер 3210900000:01:039:0032) за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 10а, в якому зареєстровані 

малолітні онуки, Комеристий  Андрій Юрійович, 15.12.2008 

р.н., Комеристий Олександр Юрійович, 18.09.2015 р.н., на 

ім’я свого сина, Комеристого Юрія Анатолійовича 

-//- 



9.5 

Про надання дозволу матері, Попковій Інні Михайлівні, від 

імені малолітнього сина, Попкова Єгора Сергійовича, 

12.03.2012 р.н., на продаж 1/4 частки транспортного засобу 

марки VOLKSWAGEN, моделі GOLF, тип легковий - 

загальний хетчбек, 1998 року випуску, колір - ЧЕРВОНИЙ, 

номер шасі (кузова, рами) WVWZZZ1JZWW055450, 

реєстраційний номер АІ4695ІС 

-//- 

9.6 

Про надання дозволу батькам, Дегтярьову Сергію 

Євгенійовичу та Дегтярьовій Юлії Олександрівні, на купівлю 

по 1/4 частині будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Кричевського Федора, буд. 5а, та по 1/4 частині 

земельної ділянки (кадастровий номер: 

3210900000:01:174:7644) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Кричевського Федора, земельна ділянка 5А, на ім’я 

малолітніх дітей, Дегтярьової Віри Сергіївни, 01.03.2015 р.н., 

та Дегтярьова Марка Сергійовича, 11.10.2012 р.н. 

-//- 

9.7 

Про надання дозволу батьку, Скороходову Максиму 

Івановичу, від імені малолітнього сина, Скороходова Тимофія 

Максимовича, 12.01.2012 р.н., на продаж 1/2 частки квартири 

за адресою:  Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 64, 

кв. 114, в якій зареєстровані малолітні діти, Скороходов 

Кирил Максимович, 12.05.2014 р.н., Скороходов Іван 

Максимович, 30.03.2016 р.н., та на купівлю 1/3 частини 

квартири  за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. 

Гостомель, вул. Вереснева, буд. 22а, кв. 97, на його ім’я 

-//- 

9.8 

Про визначення способу участі батька, Панасюка Вадима 

Володимировича, у вихованні малолітнього сина, Панасюка 

Гліба Вадимовича,15.05.2016 р.н. 

-//- 

9.9 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Фещенко 

Анастасії Василівни відносно малолітньої доньки, Фещенко 

Мирослави Андріївни, 15.08.2015 р.н. 

-//- 

9.10 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Кирильчатенко 

Юлію Володимирівну та Кирильчатенка Андрія 

Миколайовича відносно малолітніх дітей: Кирильчатенко 

Сніжани Андріївни, 30.12.2015 р.н., та Кирильчатенко Ауріки 

Андріївни, 23.06.2020 р.н. 

-//- 

9.11 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей: Дєжкіної 

Мирослави Денисівни, 02.08.2015 р.н., та Дєжкіної 

Олександри Денисівни, 03.06.2017 р.н., з матір’ю, Куліковою 

Анастасією Віталіївною 

-//- 

9.12 

Про звільнення Бондар Миколи Івановича від здійснення 

повноважень піклувальника над неповнолітнім Сорокіним 

Антоном Кириловичем, 03.10.2004 р.н. 

-//- 

9.13 

Про звільнення Ткаченка Петра Олександровича від 

здійснення повноважень опікуна над малолітнім Ткаченком 

Юрієм Анатолійовичем, 16.02.2014 р.н.. 

-//- 

9.14 

Про встановлення  статусу дитини, позбавленої  

батьківського піклування неповнолітній Кох Марії 

Олександрівні, 31.08.2004 р.н. 

-//- 

9.15 

Про надання малолітньому Динніку Роману Сергійовичу 01 

лютого 2018 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 



9.16 

Про надання неповнолітній Іваніній Власті Миколаївні, 25 

листопада 2003 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.17 

Про надання неповнолітній Халіловій Дар’ї Мансурбеківні, 01 

червня 2007 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.18 

Про надання малолітньому Халілову Тимуру 

Мансурбековичу, 10 жовтня 2011 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

9.19 

Про надання малолітньому Житнікову Іллі Михайловичу, 02 

серпня 2010 року народження, статусу дитини, яка  

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


