
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «7» лютого 2023 року 9:00 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади за 2022 рік 

Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

1.2 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 25-ї сесії  

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 08.12.2022 року 

№2254-25-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2023 рік» 

-//- 

1.3 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення бюджету 

Ірпінської міської територіальної громади, вишукання 

додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади у 2023 році 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проєктно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

3. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 

роки за січень-грудень 2022 року 

Яна ЖИГАН 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4. 
Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та 

учнів в Ірпінській міській територіальній громаді 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ 

ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5. 

Про погодження створення навчально-консультаційного 

пункту у м. Ірпінь Навчально-методичного центру цивільного  

захисту та безпеки  життєдіяльності Київської області 

Ігор ОСТАПЧУК 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 

Про демонтаж самочинно встановленого паркану на  

комунальній території без належно оформленої дозвільної 

документації по вул. Соборна, 1г, корп.1, корп.3 в м. Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

6.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

чистку зелених насаджень у м. Ірпінь 
-//- 

6.3 

Про оновлення складу постійно діючої комісії по обстеженню 

зелених насаджень на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

-//- 

6.4 

Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для засуджених та порушників, на яких судом накладено 

стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних 

(оплачувальних)) робіт та перелік об’єктів для відбування 

засудженими й порушниками громадських робіт на 2023 рік 

-//- 



6.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня                         

8 Березня 

-//- 

6.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

7.2 
Про визначення місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з 

батьком 
-//- 

7.3 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей  ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 з матір’ю   

-//- 

7.4 
Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

Ірпінської міської територіальної громади 
-//- 

7.5 

Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування 1/2 частини нежитлового приміщення на ім’я 

малолітньої доньки 

-//- 

7.6 

Про надання дозволу на укладення договору про поділ майна 

подружжя, а саме, квартири, в якій зареєстрований 

неповнолітній син 

-//- 

7.7 
Про надання дозволу ОСОБА_1 на продаж  квартири, в якій 

зареєстрований малолітній  ОСОБА_2 на ім’я ОСОБА_3 
-//- 

7.8 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування  квартири, в якій зареєстрована малолітня донька, на 

ім’я своєї дружини 

-//- 

7.9 
Про надання малолітньому ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

7.10 
Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

7.11 
Про надання малолітньому ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

7.12 

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» 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

8.1 Про упорядкування квартирних справ 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.3 
Про виключення квартири № 250 в будинку № 2/1, корпус 3, по 

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

8.4 Про передачу квартир у власність -//- 

8.5 
Про видачу ордеру на проживання у квартирі №13 в буд.10 по 

вул. Тургенівській в м. Ірпінь 
-//- 

8.6 

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 

-//- 

8.7 

Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які 

надає Територіальний Центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради 

-//- 



ПИТАННЯ ВІДДЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

9.1 
Про оформлення ТОВ ОТК «ЄВРОПЛЮС» дозволів на 

розміщення об’єктів  зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

Вікторія ШКОЛЬНІК – 

в. о. начальника відділу 

9.2 
Про оформлення  ФОП ПАЦКАЛЬ Г.В. дозволу на розміщення 

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

9.3 

Про виділення частин  нежитлового приміщення в окремі 

об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку № 17-23/НО від 26.01.2023 р. 

-//- 

9.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 27 липня та 08 листопада 2022 року 

-//- 

9.5 

Про переведення садового будинку в житловий на підставі 

звіту про проведення технічного огляду садового будинку від 

23.01.2023 року, №2598 

-//- 

9.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації 

№ КС101211124798 

-//- 

9.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку на підставі декларації 

№КС161221201663 

-//- 

9.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101230125294 

-//- 

9.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від  27.01.2023 р., № 1216/01-23 

-//- 

9.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому комплексу з повним спектром 

установ і підприємств та загальноосвітньою школою (І-ХІІІ 

черги), (1,2 черги будівництва) 1 черга, 2 пусковий комплекс, 

будинок №2 на підставі сертифікату № ІУ123221220158 від 

29.12.2022 року  

-//- 

9.11 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку на 

підставі рішення суду та висновку БТІ № 2529/22 від 18 жовтня 

2022 року 

-//- 

9.12 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101221214161 

-//- 

9.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації 

№ КС101221216688 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                                Дмитро НЕГРЕША 


