
      ПРОЕКТ  

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради       

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  від "26” листопада 2018  року  9.00   
 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 

2018 року 

Данилюк Є.В. –  

начальник управління 

1.2 
Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської ради VII скликання від 

28.12.2017 року № 3044-44- VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 
-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

2. 
Про погодження режиму роботи магазину «COMFY» (м. Ірпінь, вул. Соборна, 

буд. 160-В, в приміщенні ТРЦ «Жираф») 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

3.1 
Про надання дозволу на знесення сухостійних дерев  у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня по вул. Північна 79-Б 

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

3.2 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев  у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня 
-//- 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 Про взяття на квартирний облік 
Літвинов А.В. –  

начальник управління  

4.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

4.3 Про упорядкування квартирних справ -//- 

4.4 Про виключення жилих приміщень з числа службових -//- 

4.5 
Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із встановлення місць 

розташування контейнерних майданчиків 
-//- 

4.6 Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань -//- 

4.7 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, 

які надає ТОВ «КИЇВОБЛТЕПЛО» 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

5.1 

Про надання малолітньому Гапієнку Володимиру Максимовичу, 10 лютого 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

5.2 

Про надання неповнолітньому Калиновському Даниїлу Борисовичу, 09 лютого 

2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

5.3 

Про надання малолітньому Калиновському Івану Борисовичу, 27 березня 2005 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.4 

Про надання малолітньому Карпенку Руслану Ігоровичу, 26 січня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.5 

Про надання малолітньому Маммедгусейнову Джавідану Хагані огли, 06 квітня 

2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

5.6 

Про надання Маммедгусейновій Ельвіні Хаганіївні, 06 липня 1996 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.7 

Про надання малолітньому Панкову Валерію Сергійовичу, 07 листопада 2013 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 



5.8 

Про надання малолітньому Порубенку Михайлу Євгеновичу, 11 серпня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів  

-//- 

5.9 

Про надання малолітньому Фоменку Леву Олеговичу, 12 лютого 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.10 

Про надання неповнолітньому Фоменку Олегу Олеговичу, 15 серпня 2003 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.11 

Про надання малолітній Шитовій Кірі Олексіївні, 23 січня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.12 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Сивобород Карині Сергіївні, 12.12.2004 р.н 
-//- 

5.13 
Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу Махині Лариси 

Володимирівни малолітньої Сивобород Карини Сергіївни, 12.12.2004 р.н 
-//- 

5.14 
Про виведення Кушнір Вікторії Ігорівни, 11.06.2002 р.н. з числа вихованців 

дитячого будинку сімейного типу Махині Лариси Володимирівни 
-//- 

5.15 

Про надання дозволу матері, Скопненко Ларисі Сергіївні, на перереєстрацію 

малолітньої доньки, Грущинської Зоряни Олегівни, 04 травня 2007 року 

народження, без згоди батька, Грущинського Олега Олександровича, та 

малолітнього сина, Костіна Івана Олександровича, без згоди батька, Костіна 

Олександра Володимировича, з адреси: м. Ірпінь, вул. Котляревського,       буд. 

63, за адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, буд. 63, кв. 14 

-//- 

5.16 

Про надання дозволу Шкоденко Людмилі Борисівні та Шкоденку Сергію 

Анатолійовичу на укладення договору дарування належних їм частин квартири 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 

6/1, кв. 117, на ім’я Шкоденко Світлани Анатоліївни 

-//- 

5.17 

Про надання дозволу Терновській Галині Порфиріївні на укладення договору 

дарування будинку та земельної ділянки за адресою: Київська обл., смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 196 

-//- 

5.18 

Про дозвіл Сірому Сергію Анатолійовичу та Сірій Вікторії Дмитрівні на 

укладення договору про виділ нерухомого майна із складу майна подружжя, а 

саме 8/25 частини будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тищенка, 

буд. 18 

-//- 

5.19 

Про затвердження висновку про доцільність чи недоцільність позбавлення 

батьківських прав Тюлєнєвої Оксани Володимирівни по відношенню до 

неповнолітніх дітей, Тюлєнєвої Дарії Іванівни, 05.03.2004 р.н., та  Тюлєнєва 

Івана Івановича, 27.05.2006 р.н 

-//- 

5.20 
Про визначення способу участі батька, Бродина Юрія Івановича, у вихованні 

малолітнього сина, Бродина Дарія Юрійовича, 23.02.2013 р.н 
-//- 

5.21 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про підтвердження 

місця проживання дитини Кутя Богдана Олександровича, 28.10.2009 р.н., для 

його тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

5.22 

Про надання дозволу неповнолітній Панченко Анастасії Юріївні, 27 жовтня 

2003 року народження, зі згоди, батьків, Панченка Юрія Анатолійовича та 

Панченко Олени Сергіївни, на зняття грошових коштів з транзитного рахунку у 

ПАТ «ПУМБ», у розмірі 2 634 40 грн 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 
Про закріплення  адрес земельним ділянкам, що знаходяться у власності  Бінька 

І.Ф. 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

6.2 
Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 

ділянки гр. Бондар Н.Я. в м. Ірпінь,  вул. Квіткова, 11 
-//- 

6.3 
Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Рожманової О.М. в м. Ірпінь 

по вул. Троїцькій, 18                                                                                               
-//- 

6.4 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – закладу 

громадського харчування ФОП Івасюка І.М. поштової адреси: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, 13 

-//- 

6.5 
Про виділення частин житлового будинку в окремі  об’єкти власності гр. 

Мельник О.В. в м. Ірпінь по вул. Озерна, 24-ж з присвоєнням їм нових 
-//- 



поштових адрес                                             

6.6 
Про зміну  поштової адреси житловому  будинку, що знаходиться у власності  

гр.  Розумовської  І.Ю. в м. Ірпінь, вул. Гуцала, буд. 9 
-//- 

6.7 
Про закріплення  адрес земельним ділянкам, що знаходяться у власності  

Сташенко Т.І. 
-//- 

6.8 
Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 

ділянки гр. Тарасюк Р.А. в м. Ірпінь,  вул. Вериківського, 46 
-//- 

6.9 
Про оформлення ТОВ «ІГ Груп» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами по вул. Ново-Оскольській в м. Ірпінь   
-//- 

6.10 
Про оформлення ФОП Кушнір Т.П. дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами за адресою вул. Соборна, 105-б, в м. Ірпінь 
-//- 

6.11 
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 

ділянки гр. Хома Х.В. в м. Ірпінь по вул. Українській, 12-д 
-//- 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету          Д. М. Негреша 


