
  

 
 

  
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  4 
 

засідання  виконавчого  комітету  міської  ради 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

від  „27” лютого 2018 р. 

 

 

                                                                                                  Рішення  №  34 – 52 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 4 

 

засідання  виконавчого  комітету 

27  лютого 2018 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк В.А. – міський голова                                                          

Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Христюк Д.В. Член виконкому 

Михальченко Л.Я Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Попруга М.П. Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Ковальчук М.М. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

 

ГірникА.П., Семко Н.Г., Федорук Л.П., Бойчук У.В.,  

Чмелюк В.В., Матюшина О.В. Вигінний В.М. 

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  ДанилюкЄ.В. На.фінуправління 

2.  Залужняк О.В. Нач.юридиного відділу 

3.  Зброжек П.В. Нач.Ірпінського УПСЗН 

4.  Дворніков І.Є. Директор  КП»Ірпіньжитлоінвестбуд» 

5.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

6.  Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури 

7.  Антонюк Є.П. На.відділукультури 

8.  Костюк О.О. Нач.відділу НС 

9.  Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення 

10.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

11.  Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста» 

12.  Осінська Ю. «Ірпінь ТВ» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Карплюк В.А. – міський голова  

ВИСТУПИЛИ:  

 Сапон М.М., начальник відділу містобудування та архітектури, запропонував внести 

в порядок денний на розгляд питання: 

 

- «Про присвоєння обєкту нерухомого майна – нежитловому приміщенню 

поштової адреси в м.Ірпінь по вул. Шевченка »; 

- «Про присвоєння будівельних адресних номерів по вул. Університетській в 

м.Ірпінь»; 

- «Про впорядкування адресних номерів по вул. Ярославській в м.Ірпінь»; 

 

Також запропонував зняти з розгляду питання на довивчення: 

- «Про погодження гр.  Шаховій Г.Л. переведення зблокованого будинку відпочинку-

дачного будинку в  житловий будинок в м. Ірпінь по вул. Лисенка, 2/16»;  

 

Дворніков І.Є., директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», запропонував внести в порядок 

денний на розгляд питання : 

- «Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва обєктів, на 2018 рік»; 

- «Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації»;  

 

Костюк О.О., начальник відділу НС, оборонної та моброботи, запропонував внести в 

порядок деннийна розгляд питання: 

- «Про організацію обстеження місць з постійним та тимчасовим масовим 

перебуванням людей»; 

 

Ковальчук М.М., начальник КП «Муніципальна варта», запропонував внести  в порядок 

денний на розгляд питання :  

- «Про внесення змін до Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської області. Положення про 

пропускний та внутрішньообєктовий режим в адміністративній будівлі Ірпінської 

міської ради »; 

 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

13.  Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї 

14.  Літвинов А.В. Нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

15.  Олейник О. Юрист КП «Муніципальна варта» 

16.  Шевченко О.В. Заст.нач.відділу економіки 

17.  Скрипник С.Ф Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

18.  Лабунський О. Нач.АТП -13250 

19.  Представники телеканалу 

«Погляд» 
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№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.ю2017 р. № 3044-

44-VІІ «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 

Данилюк Є.В. – 

нач.фінуправління 

2. 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського 

бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни міського бюджету 

м.Ірпінь у 2018 році 

-//- 

3. 

Про затвердження Порядку використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

-//- 

4. 
Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на 

лікування хворих на цукровий діабет 
-//- 

5. 

Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

платних послуг територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської 

ради 

-//- 

6. 
Про внесення змін до інвестиційної програми КПП 

«Теплоенергопостач» 

Загодіренко А.О. – 

директор КПП 

«Теплоенерго 

постач» 

7. 

Про коригування тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, що надаються КПП 

"Теплоенергопостач" 

-//- 

8. 

Про встановлення групи оплати праці керівних працівників 

закладів культури, національностей те релігій Ірпінської міської 

ради 

Антонюк Є.П. – 

нач.відділу 

культури 

9. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2017 рік 

Шевченко О.В. – 

заст.нач.відділу 

економіки 

10. 

Про надання дозволу Ігуменовій Т.П. на дарування ½  житлового 

будинку, ½ земельної ділянки, на якій знаходиться будинок, своєму 

сину Ігуменову Р.Є. та на продаж квартири, співвласником якої є 

Ігуменов Р.Є.  

Зброжек П.В. – 

нач. Ірп.УПСЗН 

11. 
Про погодження тарифів на міські пасажирські перевезення для 

ТОВ «Ірпінське АТП 13250» 

Літвинов А.В. – 

нач.упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

12. 

Про затвердження переліку вулиць, на яких встановлені дорожні 

знаки 

 

-//- 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

13.1 Про надання службового жилого приміщення. 

Літвинов А.В. – 

нач.упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

13.2 
Про внесення  змін до квартирної справи. 

 
-//- 

13.3 
Про виведення квартири із числа службових. 

 
-//- 
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ПИТАННЯ КП УЖКГ «ІРПІНЬ» 

14.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт приміщення у житловому будинку по вул. 

Ярославська,10 в м. Ірпінь Київської області» 

 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

14.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. 

Северинівська, 128 в м. Ірпінь Київської області» 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

15.1 

Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП 

15.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  квітами і 

прикрасами до дня святкування 8 березня в місті Ірпінь  
-//- 

15.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну  торгівлю  в місті Ірпінь, 

вул. Центральна (Привокзальна площа) 
-//- 

15.4 Про погодження режиму роботи кафе «Барометр» -//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

16.1 

Про надання дозволу Грушевському Борису Олександровичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Северинівська, буд. 9, кв.9. 

Терещенко А.І. – 

нач.служби 

16.2 

Про надання дозволу Заворотній Олені Вікторівні представляти 

законні права та інтереси своїх малолітніх дітей: Заворотного 

Владислава Руслановича, 31.12.2008 р.н., та Заворотного Максима 

Руслановича, 29.09.2015 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їм квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 

50в, кв.70. 

-//- 

16.3 

Про надання дозволу Карман Василю Васильовичу та Карман 

Вікторії Василівні на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Карман Олександрою Василівною, 

30.01.2002 р.н., договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 34, кв.1.   

-//- 

16.4 

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім Кирильчатенком Владиславом Андрійовичем, 

30.12.2014 р.н. 

-//- 

16.5 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Кубрак  Анною 

Сергіївною, 11.11.2003 р.н. 
-//- 

16.6 
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, неповнолітній  Кубрак Анні Сергіївні, 11.11.2003 р.н. 
-//- 

16.7 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Кубрак Оленою 

Сергіївною, 11.11.2003 р.н. 
-//- 

16.8 

Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, неповнолітній  Кубрак Олені Сергіївні, 11.11.2003 р.н. 

 

-//- 

16.9 

Про надання дозволу Михальовій Олені Костянтинівні 

представляти законні права та інтереси свого малолітнього сина 

Михальова Артема Олександровича, 08.02.2011 р.н., при укладанні 

та підписанні договору про поділ спадщини 

-//- 
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16.10 
Про зміну прізвища малолітній  Проскуркіній Маргариті  

Олександрівні, 27.09.2010 р.н. 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

17.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Вериківського в м.Ірпінь 

Київської області» 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

17.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт перехрестя по вулиць Університетська, 

Соборна та траси Р-30 в м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

17.3 

Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

обєктів, на 2018 рік 

-//- 

17.4 Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації -//- 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

18.1 

Про  виділення гр. Кебі  В.М. та гр. Пітайкіній Н.В. в окремі  

об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь 

по  вул. Українська, 40 з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

18.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Ніцевича І.В. та гр. Ніцевич М.В.   в м. Ірпінь по вул. 

Соборній, 130 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

18.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Оранюк І.А. та гр. Мороз Т.М. в м. Ірпінь по вул. 

Северинівській, 22-а та вул. Северинівській, 22-б з присвоєнням 

нових адресних номерів 

-//- 

18.4 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Присяжнюк Світлани 

Андріївни  в м. Ірпінь по вул. Університетській, 63                                                                                              

(колишня вул. Маркса Карла) 

-//- 

18.5 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному  об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку  гр. Рубана О.А. в м. Ірпінь 

по вул. О. Кошового, 13-п 

-//- 

18.6 
 Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сивак Оксани 

Любомирівни  в м. Ірпінь по вул. Героїв, 12-в 
-//- 

18.7 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності  гр.  Слюсаренко  С.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  Алієвої  З., 58 
-//- 

18.8 
Про зміну адресного номеру земельних ділянок, що знаходяться у 

власності  гр.  Цвіцінського  В.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  10Лінія, 12 
-//- 

18.9 

Про  внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  13.02.2018 року за № 33/15 «Про  присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - будинку торгівлі з 

офісними приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та гр. Яворського І.М. 

нової поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора 

Антонова, 8-д » 

-//- 

18.10 
Про оформлення КП «Контроль благоустрою міста» дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
-//- 

18.11 
Про оформлення ПАТ КБ «ПриватБанк» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
-//- 

18.12 

Про припинення дії дозволу Приватному підприємству «Передайз» 

на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборна в м. 

Ірпінь   

-//- 
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18.13 
Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
-//- 

18.14 
Про присвоєння обєкту нерухомого майна – нежитловому 

приміщенню поштової адреси в м.Ірпінь по вул. Шевченка 
-//- 

18.15 
Про присвоєння будівельних адресних номерів по вул. 

Університетській в м.Ірпінь 
-//- 

18.17 
Про впорядкування адресних номерів по вул.Ярославській в 

м.Ірпінь 
-//- 

 

18.18 
Про організацію обстеження місць з постійним та тимчасовим 

масовим перебуванням людей 
-//- 

18.19 

Про внесення змін до Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської області. 

Положення про пропускний та внутрішньообєктовий режим в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 13 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.ю2017 р. № 3044-

44-VІІ «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- нач.фін.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 34 «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 28.12.ю2017 р. № 3044-44-VІІ «Про міський бюджет м.Ірпінь 

на 2018 рік»»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського 

бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до 

бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних 

коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни міського 

бюджету м.Ірпінь у 2018 році 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- нач.фін.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35 «Про затвердження плану заходів щодо 

наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел 

надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни міського бюджету м.Ірпінь у 2018 році» (додається) 
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 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- нач.фін.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36  «Про затвердження Порядку 

використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на 

лікування хворих на цукровий діабет 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- нач.фін.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37 «Про затвердження Порядку 

фінансування цільових видатків на лікування хворих на 

цукровий діабет» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

платних послуг територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської 

ради 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- нач.фін.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38  «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання платних послуг територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до інвестиційної програми КПП 

«Теплоенергопостач» 

 Доповідає: Загодіренко А.О.- директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39  «Про внесення змін до інвестиційної 

програми КПП «Теплоенергопостач»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, що надаються КПП 



 9 

"Теплоенергопостач" 

 Доповідає: Загодіренко А.О.- директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40  «Про коригування тарифів на теплову 

енергію та послуги з централізованого опалення, що надаються 

КПП "Теплоенергопостач"» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7. СЛУХАЛИ: Про встановлення групи оплати праці керівних працівників 

закладів культури, національностей те релігій Ірпінської міської 

ради 

 Доповідає: Антонюк Є.П.- нач.відділу культури 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41  «Про встановлення групи оплати праці 

керівних працівників закладів культури, національностей те 

релігій Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2017 рік 

 Доповідає: Шевченко О.В.- заст.нач.відділу економіки 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42  «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м.Ірпінь та 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2017 рік» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ігуменовій Т.П. на дарування ½  житлового 

будинку, ½ земельної ділянки, на якій знаходиться будинок, 

своєму сину Ігуменову Р.Є. та на продаж квартири, 

співвласником якої є Ігуменов Р.Є. 

 Доповідає: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43  «Про надання дозволу Ігуменовій Т.П. 

на дарування ½  житлового будинку, ½ земельної ділянки, на 

якій знаходиться будинок, своєму сину Ігуменову Р.Є. та на 

продаж квартири, співвласником якої є Ігуменов Р.Є.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

10. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на міські пасажирські перевезення для 

ТОВ «Ірпінське АТП 13250» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИСТУПИЛИ: Карплюк В.А., Лабунський О.В., директор АТП - 13250 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про погодження тарифів на міські 

пасажирські перевезення для ТОВ «Ірпінське АТП 13250»»  

 Голосували: “За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 13 

Рішення не прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку вулиць, на яких встановлені дорожні 

знаки 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44  «Про затвердження переліку вулиць, 

на яких встановлені дорожні знаки» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

12.1 СЛУХАЛИ: Про надання службового жилого приміщення 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/1  «Про надання службового жилого 

приміщення» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.2 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до квартирної справи 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/2  «Про внесення  змін до квартирної 

справи» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.3 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири із числа службових 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/3 «Про виведення квартири із числа 

службових» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

 

13.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт приміщення у житловому будинку по вул. 

Ярославська,10 в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення у 
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житловому будинку по вул. Ярославська,10 в м. Ірпінь Київської 

області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

13.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. 

Северинівська, 128 в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/2  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт ліфта у 

житловому будинку по вул. Северинівська, 128 в м. Ірпінь 

Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

  ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

14.1 СЛУХАЛИ: Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/1 «Про демонтаж зовнішньої реклами, 

встановленої без належно оформленої дозвільної документації в 

м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  квітами і 

прикрасами до дня святкування 8 березня в місті Ірпінь 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/2 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю  квітами і прикрасами до дня святкування 8 

березня в місті Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну  торгівлю  в місті 

Ірпінь, вул. Центральна (Привокзальна площа) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/3 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну  торгівлю  в місті Ірпінь, вул. Центральна (Привокзальна 

площа)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.4 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи кафе «Барометр» 
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 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/4 «Про погодження режиму роботи 

кафе «Барометр»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

15.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Грушевському Борису Олександровичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Северинівська, буд. 9, кв.9. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/1 «Про надання дозволу Грушевському 

Борису Олександровичу на укладання договору дарування 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Северинівська, буд. 9, кв.9.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Заворотній Олені Вікторівні представляти 

законні права та інтереси своїх малолітніх дітей: Заворотного 

Владислава Руслановича, 31.12.2008 р.н., та Заворотного 

Максима Руслановича, 29.09.2015 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування їм квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Тургенівська, буд. 50в, кв.70. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/2 «Про надання дозволу Заворотній 

Олені Вікторівні представляти законні права та інтереси своїх 

малолітніх дітей: Заворотного Владислава Руслановича, 

31.12.2008 р.н., та Заворотного Максима Руслановича, 29.09.2015 

р.н., при укладанні та підписанні договору дарування їм 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50в, 

кв.70.» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Карман Василю Васильовичу та Карман 

Вікторії Василівні на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Карман Олександрою Василівною, 

30.01.2002 р.н., договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 34, кв.1.   

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/3  «Про надання дозволу Карман 

Василю Васильовичу та Карман Вікторії Василівні на укладання 

та підписання їхньою неповнолітньою донькою Карман 

Олександрою Василівною, 30.01.2002 р.н., договору купівлі-

продажу квартири за адресою: смт.Коцюбинське, 
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вул.Пономарьова, 34, кв.1.  » (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.4 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітнім Кирильчатенком Владиславом 

Андрійовичем, 30.12.2014 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/4  «Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітнім 

Кирильчатенком Владиславом Андрійовичем, 30.12.2014 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над неповнолітньою Кубрак  Анною 

Сергіївною, 11.11.2003 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/5  «Про встановлення опіки над 

неповнолітньою Кубрак  Анною Сергіївною, 11.11.2003 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.6 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, неповнолітній  Кубрак Анні Сергіївні, 11.11.2003 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/6  «Про  надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, неповнолітній  Кубрак 

Анні Сергіївні, 11.11.2003 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.7 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над неповнолітньою Кубрак Оленою 

Сергіївною, 11.11.2003 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/7  «Про встановлення опіки над 

неповнолітньою Кубрак Оленою Сергіївною, 11.11.2003 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.8 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, неповнолітній  Кубрак Олені Сергіївні, 11.11.2003 



 14 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/8  «Про  надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, неповнолітній  Кубрак 

Олені Сергіївні, 11.11.2003 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Михальовій Олені Костянтинівні 

представляти законні права та інтереси свого малолітнього сина 

Михальова Артема Олександровича, 08.02.2011 р.н., при 

укладанні та підписанні договору про поділ спадщини 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/9  «Про надання дозволу Михальовій 

Олені Костянтинівні представляти законні права та інтереси 

свого малолітнього сина Михальова Артема Олександровича, 

08.02.2011 р.н., при укладанні та підписанні договору про поділ 

спадщини» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.10 СЛУХАЛИ: Про зміну прізвища малолітній  Проскуркіній Маргариті  

Олександрівні, 27.09.2010 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/10  «Про зміну прізвища малолітній  

Проскуркіній Маргариті  Олександрівні, 27.09.2010 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

16.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Вериківського в м.Ірпінь 

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – .директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги 

по вул. Вериківського в м.Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

16.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт перехрестя по вулиць Університетська, 

Соборна та траси Р-30 в м.Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – .директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/2 «Про затвердження проектно-
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кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт 

перехрестя по вулиць Університетська, Соборна та траси Р-30 в 

м.Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

16.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

обєктів, на 2018 рік 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – .директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/3 «Про затвердження розрахунку 

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва обєктів, на 2018 рік» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

16.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – .директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/4 «Про затвердження проектно-

кошторисноїдокументації» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ 

17.1 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Кебі  В.М. та гр. Пітайкіній Н.В. в окремі  

об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  м. 

Ірпінь по  вул. Українська, 40 з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/1 «Про  виділення гр. Кебі  В.М. та гр. 

Пітайкіній Н.В. в окремі  об’єкти власності  частин житлового 

будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Українська, 40 з  

присвоєнням їм нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.2 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Ніцевича І.В. та гр. Ніцевич М.В.   в м. Ірпінь по 

вул. Соборній, 130 з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/2 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Ніцевича І.В. та гр. 

Ніцевич М.В.   в м. Ірпінь по вул. Соборній, 130 з присвоєнням 

нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –13 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.3 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Оранюк І.А. та гр. Мороз Т.М. в м. Ірпінь по вул. 

Северинівській, 22-а та вул. Северинівській, 22-б з присвоєнням 

нових адресних номерів 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/3 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Оранюк І.А. та гр. Мороз 

Т.М. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 22-а та вул. 

Северинівській, 22-б з присвоєнням нових адресних номерів» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Присяжнюк Світлани 

Андріївни  в м. Ірпінь по вул. Університетській, 63                                                                                              

(колишня вул. Маркса Карла) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/4 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Присяжнюк Світлани Андріївни  в м. Ірпінь по вул. 

Університетській,63   (колишня вул. Маркса Карла)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.5 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному  об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку  гр. Рубана О.А. в м. 

Ірпінь по вул. О. Кошового, 13-п 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/5 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному  об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку  гр. Рубана О.А. в м. Ірпінь по вул. О. Кошового, 13-п» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.6 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сивак Оксани 

Любомирівни  в м. Ірпінь по вул. Героїв, 12-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/6 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Сивак Оксани Любомирівни  в м. Ірпінь по вул. Героїв, 12-в» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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17.7 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться 

у власності  гр.  Слюсаренко  С.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  Алієвої  

З., 58 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/7 «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності  гр.  Слюсаренко  

С.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  Алієвої  З., 58» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.8 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельних ділянок, що знаходяться 

у власності  гр.  Цвіцінського  В.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  10Лінія, 

12 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/8 «Про зміну адресного номеру 

земельних ділянок, що знаходяться у власності  гр.  Цвіцінського  

В.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  10Лінія, 12» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.9 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської  міської ради від  13.02.2018 року за № 33/15 «Про  

присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 

будинку торгівлі з офісними приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та 

гр. Яворського І.М. нової поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул. 

Авіаконструктора Антонова, 8-д » 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/9 «Про  внесення змін в п.1 рішення 

виконавчого комітету Ірпінської  міської ради від  13.02.2018 

року за № 33/15 «Про  присвоєння новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - будинку торгівлі з офісними приміщеннями  

гр. Чави  Д.М.  та гр. Яворського І.М. нової поштової адреси:  м. 

Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 8-д »» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення КП «Контроль благоустрою міста» дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/10 «Про оформлення КП «Контроль 

благоустрою міста» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь  » (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПАТ КБ «ПриватБанк» дозволу на розміщення 
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об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/11 «Про оформлення ПАТ КБ 

«ПриватБанк» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь  » (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.12 СЛУХАЛИ: Про припинення дії дозволу Приватному підприємству 

«Передайз» на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. 

Соборна в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/12 «Про припинення дії дозволу 

Приватному підприємству «Передайз» на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна в м. Ірпінь  » (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/13 «Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 

2015» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь  » (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.14 СЛУХАЛИ: Про присвоєння обєкту нерухомого майна – нежитловому 

приміщенню поштової адреси в м.Ірпінь по вул. Шевченка 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/14 «Про присвоєння обєкту нерухомого 

майна – нежитловому приміщенню поштової адреси в м.Ірпінь 

по вул. Шевченка» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння будівельних адресних номерів по вул. 

Університетській в м.Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/15 «Про присвоєння будівельних 

адресних номерів по вул. Університетській в м.Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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17.16 СЛУХАЛИ: Про впорядкування адресних номерів по вул.Ярославській в 

м.Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/16 «Про впорядкування адресних 

номерів по вул.Ярославській в м.Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.17 СЛУХАЛИ: Про організацію обстеження місць з постійним та тимчасовим 

масовим перебуванням людей 

 Доповідає: Костюк О.О. – нач.відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51 «Про організацію обстеження місць з 

постійним та тимчасовим масовим перебуванням людей» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.18 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Правил перебування (поведінки) громадян 

в адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської 

області. Положення про пропускний та внутрішньообєктовий 

режим в адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

 Доповідає: КовальчукМ.М. – нач.КП «Муніципальна варта» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52 «Про внесення змін до Правил 

перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі 

Ірпінської міської ради Київської області. Положення про 

пропускний та внутрішньообєктовий режим в адміністративній 

будівлі Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

Головуючий      В.А.Карплюк 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „27” лютого  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-VІІ 

«Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 
№ 34 
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2. 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, 

вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни міського бюджету м.Ірпінь у 2018 

році 

 

№ 35 

3. 

Про затвердження Порядку використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань 

 

№ 36 

4. 

Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на 

лікування хворих на цукровий діабет 

 
№ 37 

5. 

Про затвердження Положення про порядок та умови надання платних 

послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Ірпінської міської ради 

 

№ 38 

6. 

Про внесення змін до інвестиційної програми КПП 

«Теплоенергопостач» 

 

№ 39 

7. 

Про коригування тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, що надаються КПП "Теплоенергопостач" 

 
№ 40 

8. 

Про встановлення групи оплати праці керівних працівників закладів 

культури, національностей те релігій Ірпінської міської ради 

 
№ 41 

9. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2017 рік 

 

№ 42 

10. 

Про надання дозволу Ігуменовій Т.П. на дарування ½  житлового 

будинку, ½ земельної ділянки, на якій знаходиться будинок, своєму 

сину Ігуменову Р.Є. та на продаж квартири, співвласником якої є 

Ігуменов Р.Є. 

  

№ 43 

11. 
Про затвердження переліку вулиць, на яких встановлені дорожні знаки 

 
№ 44 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

12.1 Про надання службового жилого приміщення. № 45/1 

12.2 
Про внесення  змін до квартирної справи. 

 
№ 45/2 

12.3 Про виведення квартири із числа службових. № 45/3 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт приміщення у житловому будинку по вул. Ярославська,10 в м. 

Ірпінь Київської області» 

 

№ 46/1 

13.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Северинівська, 128 в м. 

Ірпінь Київської області» 
№ 46/2 
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ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

14.1 

Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 
№ 47/1 

14.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  квітами і 

прикрасами до дня святкування 8 березня в місті Ірпінь  

 
№ 47/2 

14.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну  торгівлю  в місті Ірпінь, 

вул. Центральна (Привокзальна площа) 

 
№ 47/3 

14.4 Про погодження режиму роботи кафе «Барометр» № 47/4 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

15.1 

Про надання дозволу Грушевському Борису Олександровичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Северинівська, буд. 9, кв.9. 
№ 48/1 

15.2 

Про надання дозволу Заворотній Олені Вікторівні представляти 

законні права та інтереси своїх малолітніх дітей: Заворотного 

Владислава Руслановича, 31.12.2008 р.н., та Заворотного Максима 

Руслановича, 29.09.2015 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їм квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 

50в, кв.70. 

№ 48/2 

15.3 

Про надання дозволу Карман Василю Васильовичу та Карман Вікторії 

Василівні на укладання та підписання їхньою неповнолітньою донькою 

Карман Олександрою Василівною, 30.01.2002 р.н., договору купівлі-

продажу квартири за адресою: смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 34, 

кв.1.   

№ 48/3 

15.4 

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім Кирильчатенком Владиславом Андрійовичем, 30.12.2014 

р.н. 
№ 48/4 

15.5 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Кубрак  Анною 

Сергіївною, 11.11.2003 р.н. 
№ 48/5 

15.6 
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

неповнолітній  Кубрак Анні Сергіївні, 11.11.2003 р.н. 
№ 48/6 

15.7 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Кубрак Оленою 

Сергіївною, 11.11.2003 р.н. 
№ 48/7 

15.8 

Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

неповнолітній  Кубрак Олені Сергіївні, 11.11.2003 р.н. 

 
№ 48/8 

15.9 

Про надання дозволу Михальовій Олені Костянтинівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Михальова Артема 

Олександровича, 08.02.2011 р.н., при укладанні та підписанні договору 

про поділ спадщини 

№ 48/9 

15.10 
Про зміну прізвища малолітній  Проскуркіній Маргариті  

Олександрівні, 27.09.2010 р.н. 
№ 48/10 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

16.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Вериківського в м.Ірпінь 

Київської області» 
№ 49/1 
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16.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт перехрестя по вулиць Університетська, Соборна 

та траси Р-30 в м.Ірпінь Київської області» 
№ 49/2 

16.3 

Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва обєктів, на 

2018 рік 
№ 49/3 

16.4 
Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації 

 
№ 49/4 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

17.1 

Про  виділення гр. Кебі  В.М. та гр. Пітайкіній Н.В. в окремі  об’єкти 

власності  частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. 

Українська, 40 з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

 

№ 50/1 

17.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Ніцевича І.В. та гр. Ніцевич М.В.   в м. Ірпінь по вул. Соборній, 130 

з присвоєнням нових поштових адрес 

 

№ 50/2 

17.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Оранюк І.А. та гр. Мороз Т.М. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 

22-а та вул. Северинівській, 22-б з присвоєнням нових адресних 

номерів 

 

№ 50/3 

17.4 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Присяжнюк Світлани 

Андріївни  в м. Ірпінь по вул. Університетській, 63                                                                                              

(колишня вул. Маркса Карла) 

 

№ 50/4 

17.5 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному  об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку  гр. Рубана О.А. в м. Ірпінь по вул. О. 

Кошового, 13-п 

 

№ 50/5 

17.6 

 Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сивак Оксани Любомирівни  в 

м. Ірпінь по вул. Героїв, 12-в 

 

№ 50/6 

17.7 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності  гр.  Слюсаренко  С.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  Алієвої  З., 58 

 

№ 50/7 

17.8 

Про зміну адресного номеру земельних ділянок, що знаходяться у 

власності  гр.  Цвіцінського  В.Ю. в м. Ірпінь  по вул.  10Лінія, 12 

 

№ 50/8 

17.9 

Про  внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  13.02.2018 року за № 33/15 «Про  присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - будинку торгівлі з 

офісними приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та гр. Яворського І.М. нової 

поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 8-д » 

 

№ 50/9 

17.10 

Про оформлення КП «Контроль благоустрою міста» дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 
№ 50/10 

17.11 
Про оформлення ПАТ КБ «ПриватБанк» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
№ 50/11 
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17.12 

Про припинення дії дозволу Приватному підприємству «Передайз» 

на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборна в м. Ірпінь 

   
№ 50/12 

17.13 

Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 
№ 50/13 

17.14 

Про присвоєння обєкту нерухомого майна – нежитловому приміщенню 

поштової адреси в м.Ірпінь по вул. Шевченка 

 
№ 50/14 

17.15 

Про присвоєння будівельних адресних номерів по вул. 

Університетській в м.Ірпінь 

 
№ 50/15 

17.16 Про впорядкування адресних номерів по вул.Ярославській в м.Ірпінь № 50/16 

 

18. 
Про організацію обстеження місць з постійним та тимчасовим масовим 

перебуванням людей 
№ 51 

19. 

Про внесення змін до Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської області. 

Положення про пропускний та внутрішньообєктовий режим в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

№ 52 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


