
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

чергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «06» грудня 2022 року 9:00 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року 

№1962-17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

 – начальник управління 

1.2 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року 
-//- 

1.3 
Про проєкт бюджету Ірпінської міської територіальної громади 

на 2023 рік 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

 – директор КП 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

3 Про розгляд скарги ОСОБА_1 
Оксана ЗАЛУЖНЯК  

– начальник відділу 

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

4 

Про Програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2023 

рік та основні напрями розвитку на 2024-2025 роки 

Яна ЖИГАН 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5 

Про  безоплатну  передачу  канцелярських товарів,  

картриджів для  комп'ютерної техніки та  офісного   паперу  

Бучанському районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки 

Ігор ОСТАПЧУК 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

6 

Про погодження поправного коефіцієнта корисної місткості 

асенізаційних цистерн Комунальному підприємству 

«Ірпіньводоканал» 

Артур ЗАГОДІРЕНКО 

– директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

7.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

Ірпінської міської територіальної громади 
-//- 

7.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ялинками, 

соснами, новорічними прикрасами на території міста Ірпінь 
-//- 

7.4 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою:  м. 

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

ФОП Ковальчук Олександру Федоровичу 

 -//- 



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

8.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.3 Про взяття на квартирний облік 
-//- 

8.4 Про зняття з квартирного обліку 
-//- 

8.5 Про видачу службового ордеру на житлове приміщення 
-//- 

8.6 

Про переведення із загальної черги квартирного обліку у 

список осіб, які користуються правом позачергового 

отримання житлових приміщень 

-//- 

8.7 

Про затвердження Порядку забезпечення громадян, житло яких 

знищене внаслідок військової агресії російської федерації на 

території Ірпінської міської територіальної громади, 

тимчасовим житлом/койко-місцем 

-//- 

8.8 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та 

послуг для проведення невідкладних та ремонтних робіт, в 

тому числі на об’єктах, пошкоджених внаслідок збройної 

агресії російської федерації 

-//- 

8.9 

Про припинення нарахування за послуги з управління 

багатоквартирними будинками, плати за вивезення ТПВ та 

нарахування плати за інші комунальні послуги в будинках які 

підлягають демонтажу 

-//- 

8.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету 

Ірпінської  міської ради від 02.06.2020 №75/9 «Про 

затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які надаються КНП «Ірпінський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

-//- 

8.11 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.11.2021 № 153/9 «Про затвердження 

переліку платних  послуг з медичного обслуговування, які 

надаються КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

-//- 

8.12 

Про коригування тарифу на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням альтернативних джерел енергії, 

що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ «Бородянська 

спеціалізована пересувна механізована колона №15» 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньому ОСОБА_1 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

9.2 
Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу 

ОСОБА_1 малолітнього ОСОБА_2 
-//- 

9.3 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 49/12 від 02.08.2022 року «Про затвердження 

Положення та складу Координаційної ради з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі, гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми» 

-//- 

9.4 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав матері ОСОБА_1 

відносно малолітньої доньки ОСОБА_2 

-//- 



9.5 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

недоцільність позбавлення батьківських прав батька відносно 

малолітнього сина  ОСОБА_1 

-//- 

9.6 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав матері відносно 

малолітньої доньки ОСОБА_1 

-//- 

9.7 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_1 з 

батьком 

-//- 

9.8 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_1 з 

матір’ю 

-//- 

9.9 
Про надання дозволу матері ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування по 1/3 частині квартири на ім’я дітей    

-//- 

9.10 
Про надання дозволу матері ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої доньки    

-//- 

9.11 
Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 

квартири на ім’я малолітньої онуки   

-//- 

9.12 
Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування по  1/2 частині квартири на ім’я малолітніх дітей  

-//- 

9.13 

Про надання дозволу матері ОСОБА_1 від імені малолітніх 

дітей на продаж по 1/4 частині квартири та на купівлю по 1/2 

частині квартири на їх ім’я 

-//- 

9.14 

Про надання дозволу батькам, ОСОБА_1 та ОСОБА_1=2, від 

імені малолітньої доньки на укладення та підписання договору 

купівлі-продажу 1/3 частини квартири на її ім’я 

-//- 

9.15 

Про надання дозволу матері від імені малолітніх дітей на 

укладення та підписання договору про поділ спадкового майна 

після смерті батька 

-//- 

9.16 

Про надання дозволу  ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на укладення 

договору про визначення часток у  спільному майні 

колишнього подружжя, а саме, квартири, в якій зареєстровані 

діти 

-//- 

9.17 

Про надання дозволу неповнолітній зі згоди матері, на продаж 

2/3 частини квартири у зв’язку з виїздом сім'ї на постійне місце 

проживання за кордон 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

10.1 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради № 69/21 від 25.10.2022 року 

Вікторія ШКОЛЬНІК 

– в. о. начальника 

відділу 

10.2 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради № 69/8 від 25.10.2022 року 
-//- 

10.3 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 26.10.2021 р., №147/1 
-//- 

10.4 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 02.08.2022 р., №48/8 
-//- 

10.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна -  садовому будинку на підставі декларації 

про готовність до  експлуатації об’єкта Р№: КС 101221012310 

від 19.10.2022 р. 

-//- 

10.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації 

№ ІУ101220128868 

-//- 

10.7 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку 

-//- 



на підставі декларації № КС101221024310 

10.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації № 

КС 101221103535 від 07 листопада 2022 року 

-//- 

10.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації  

№ КС 101221103999 від 07 листопада 2022 року 

-//- 

10.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 

на підставі декларації № КС101221019531 

-//- 

10.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 

на підставі декларації № КС101221108353 

-//- 

10.12 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 

на підставі декларації № КС101221108135 

-//- 

10.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 

на підставі декларації № КС101221019188 

-//- 

10.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації 

№ КС101221024750 

-//- 

10.15 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101221027775 

-//- 

10.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 

сімейного типу з вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями громадського призначення (будинок № 13) на 

підставі сертифікату № КС122221019150 від 26.10.2022 року  

-//- 

10.17 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 05.11.2022 р., № 1163/11-22 

-//- 

10.18 

Про переведення садового  будинку в житловий на підставі 

звіту про проведення технічного огляду садового будинку від 

13.10.2022 року, №2540 

-//- 

10.19 
Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами 

-//- 

10.20 
Про оформлення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

 

10.21 
Про оформлення ФОП МКРТЧЯН А.А. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

10.22 
Про оформлення ФОП ПРИЙМАК І.Г. дозволу на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                Дмитро НЕГРЕША 


