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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 1 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «17» січня 2020 року                                           м.  Ірпінь                           

   
                

Головуючий                          Літвинов А.В.    – в.о. міського голови –  

                                                                                  секретар ради 

 

Секретар                                Негреша Д.М.    – керуючий справами                                                          

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Маркушин О.Г. 

Устич Ю.П. 

Михальченко Л.Я. 

Головкевич М.М. 

Копач М.І. 

Прибилова Ю.А. 

Бойчук У.В. 

Демчишин Д.Д. 

Прилипко О.Ю. 

Головенко А.А. 

 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому  

Член виконкому 

Член виконкому 

  

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Чмелюк В.В., Попруга М.П., Нельзін М.С., Гірник А.П., Помазан А.С.,  

Лаговська Т.В.,  Вигінний В.М., Пащинський С.І., Даніш С .П. 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

 

 

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу 

2. Остапчук Ж. Нач. КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

3. Караченцова К.А. Нач. від. КП «Контроль благоустрою міста» 

4. Сапон М.М.  Нач. від. архітектури та містобудування 

5. Терещенко А.І. Нач. служби у справах дітей та сім’ї  

6. Канюра С.О. Нач. управлінняІРІ та ЖКГ 

7. Зброжик П.В. Нач. управління праці та соціального захисту населення 

8. Зброжик Л.В.  нач. архівного відділу 

9. Представники Газета «Ірпінський вісник» 

10. Представники Інформаційне агенство ITV 

11. Представники  телеканалу «Погляд» 

12. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     
 

Доповідає:  Літвинов А.В. – в.о. міського голови – секретар ради 

                                                                                 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  

 
 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

1.2 
Про визнання нечинним рішення Виконавчого комітету від 26.02.2019 року 

№24/2 
-//- 

1.3 
Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на лікування 

хворих на цукровий діабет 
-//- 

1.4 
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на безоплатне 

зубопротезування пільгових категорій громадян 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. – 

директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, 

вул.Ново-Оскольська (на території скверу) 

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

3.2 
Про демонтаж самочинно встановлених контейнерів для збору ТПВ за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 80-а, 82 
-//- 

3.3 
Про демонтаж самочинно встановленого металевого огородження (воріт) за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 77, 79 
-//- 

3.4 
Про демонтаж самочинно встановлених обмежувачів руху за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а 
-//- 

3.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь в районі 

парку «Незнайка» 
-//- 

3.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по               

вул. Чехова (зона парковки біля парку Центрального) 
-//- 

3.7 
Про демонтаж дерев’яної некапітальної споруди, розташованої за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Личака, 20 
-//- 

3.8 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь            

вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти  буд. № 3) 
-//- 

3.9 
Про погодження режиму роботи закладу «CenTral», розташованого за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 3-А 
-//- 

3.10 
Про надання дозволу на знесення аварійних сухостійних дерев на території 

міста Ірпінь 
-//- 

3.11 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев на території 

міста Ірпінь по вулиці Центральна, 77-а 
-//- 

3.12 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по                

вул. Центральна (Привокзальна площа) 
-//- 
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ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

4 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів на 

державне зберігання, погодження номенклатур справ, перевіряння 

діловодства та архівної справи в установах зони комплектування архівного 

відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2020 року 

Зброжек Л.В. – 

нач. відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про види громадських робіт та інші роботи тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2020 році 

Зброжек П.В. – 

нач. управління 

5.2 

Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 205/8 від 23.10.2018 р. 

-//- 

5.3 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 10.04.2018 № 75 
-//- 

5.4 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових субсидій, надання 

матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради затвердженого рішенням 

виконавчого комітету № 90/3 від 18.06.2019 р. 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №240/13 від 18.12.2018 

Канюра С.О. –  

нач. управління 

5.2 Про включення квартири до числа службових -//- 

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

5.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

5.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.6 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

5.7 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.8 
Про внесення змін до складу комісії по обстеженню санітарного і 

технічного стану житлових приміщень 
-//- 

5.9 
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії із встановлення місць 

розташування контейнерних майданчиків 
-//- 

5.10 
Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки  

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги 
-//- 

5.11 

Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і скид 

стоків в міську мережу різними водокористувачами по                                        

КП «Ірпіньводоканал» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому дачному будинку гр. Павлової О.В.  в  м. Ірпінь по 

вул. Найкращій, 1/18 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

6.2 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – гаражу гр. Сторожука Є.А.  в  м. Ірпінь по вул. Українській, 80-н 
-//- 

6.3 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки гр. Кучми А.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 48-в 
-//- 

6.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр.Макаревич Л.В., Макаревич А.Л. в м. Ірпінь по провул. Ломоносова, 17-а 

з присвоєнням нових адрес 

-//- 
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6.5 
Про оформлення ТОВ «Лабораторні тести» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь 
-//- 

6.6 
Про оформлення ТОВ «Легіон 2015» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь 
-//- 

6.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та 

закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний кабінет, 

аптечний пункт) (ІІ-й пусковий комплекс) ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 3/1 

-//- 

6.8 
Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у власності            

гр. Буцмай Т.Ю. 
-//- 

6.9 
Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у власності             

гр. Царьової Т.С. 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 

Про надання дозволу матері, Бартко Оксані Василівні, на реєстрацію місця 

проживання малолітньої доньки,  Бартко Анни Сергіївни, 10.06.2009 р.н., за  

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 11/8, кв. 1, 

без згоди батька, Бартка Сергія Васильовича 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

7.2 

Про затвердження висновку про визначення способу участі батька, 

Ромашкіна Володимира Юрійовича, у вихованні дитини, Ромашкіна Дениса 

Володимировича, 13.04.2016 року народження, місця та часу їхнього 

спілкування 

-//- 

7.3 

 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Васюк  Валерія Олеговича відносно малолітньої доньки,  Васюк Богдани 

Валеріївни, 05.05.2014 р.н. 

-//- 

7.4 

Про надання дозволу Алєксєєвій Вікторії Леонідівні на продаж квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 69, кв. 37, в якій 

зареєстрована малолітня Комарчук Еріка  Іванівна, 03.03.2012 р.н., на ім‘я  

Комарчук Юлії Петрівни 

-//- 

7.5 

Про надання дозволу  Погонцю Віктору Миколайовичу на дарування 1/10 

частини будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, буд. 39, в якому зареєстрований та має право власності неповнолітній 

син, Погонець Андрій Вікторович, 09.06.2003 р.н., на ім‘я дружини, 

Погонець Наталії Миколаївни 

-//- 

7.6 

Про надання дозволу Попель Валентині Миколаївні, Попелю Роману 

Васильовичу, Коботянській Альоні Василівні на укладення договору про 

виділення часток у  спільній сумісній власності, а саме, квартирі за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Заріфи Алієвої (Пролетарська), буд.  

61, кв. 14, в якій зареєстрована малолітня Коботянська Анна Ігорівна, 

06.03.2012 р.н., та на дарування часток цієї квартири, які належать Попель 

Валентині Миколаївні та Попелю Роману Васильовичу, на ім‘я 

Коботянської Альони Василівни 

-//- 

7.7 

Про надання малолітньому Башликову Кирилові Павловичу, 16 травня 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних  конфліктів 

-//- 

7.8 

Про надання малолітньому Заруцькому Данилу Олександровичу, 15 травня 

2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних  конфліктів 

-//- 

7.9 

Про надання малолітньому  Колодезному Арсенію Владиславовичу,                   

01 липня 2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних  конфліктів 

-//- 
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7.10 

Про надання неповнолітній Колодезній Валерії  Владиславівні, 21 січня 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.11 

Про надання малолітній Сорокіній Софії  Романівні, 21 листопада 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

7.12 

Про надання  малолітньому Тудорашку Станіславу Юрійовичу, 21 квітня 

2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.13 

Про надання  неповнолітній Тудорашку Анастасії  Юріївні, 27 липня 2005 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

7.14 

Про надання малолітньому Чепелюк Леоніду Сергійовичу, 30 січня 2009 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

7.15 

Про надання малолітньому Чепелюк Богдану Сергійовичу, 29 серпня 2012 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

7.16 

Про надання неповнолітній Храміхіній  Анні Сергіївні, 23 червня 2004 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.17 

Про надання малолітній Храміхіній Альоні Сергіївні, 15 вересня 2006 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.18 

Про надання малолітньому Храміхіну  Григорію Сергійовичу, 12 грудня 

2011 року народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.19 

Про надання малолітньому Храміхіну Андрію Сергійовичу, 31 березня 2008 

року народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів. 

-//- 

 

 

Голосували: 

 “За” – 12 

 “Проти” – 0  

            “Утримались” – 0 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання субвенції на 

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали в 

наслідок Чорнобильської катастрофи 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 1/1  «Про затвердження Порядку 

використання субвенції на пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської 

катастрофи» (додається) 

 Голосували: “За” –12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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1.2 СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним рішення Виконавчого комітету від 

26.02.2019 року №24/2 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 1/2  «Про визнання нечинним рішення 

Виконавчого комітету від 26.02.2019 року №24/2» (додається) 

 Голосували: “За” –12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

1.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків 

на лікування хворих на цукровий діабет 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 1/3  «Про затвердження Порядку 

фінансування цільових видатків на лікування хворих на 

цукровий діабет» (додається) 

 Голосували: “За” –12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

1.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

на безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 1/4  «Про затвердження Порядку 

використання бюджетних коштів на безоплатне 

зубопротезування пільгових категорій громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Остапчук Ж. – юрист 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. 

Ірпінь, вул.Ново-Оскольська (на території скверу) 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/1 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, вул.Ново-

Оскольська (на території скверу)» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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3.2 СЛУХАЛИ: Про демонтаж самочинно встановлених контейнерів для збору 

ТПВ за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 80-а, 82 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/2 «Про демонтаж самочинно 

встановлених контейнерів для збору ТПВ за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-а, 82» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

3.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж самочинно встановленого металевого 

огородження (воріт) за адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 

77, 79 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/3 «Про демонтаж самочинно 

встановленого металевого огородження (воріт) за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Варшавська, 77, 79» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

3.4 СЛУХАЛИ: Про демонтаж самочинно встановлених обмежувачів руху за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/4 «Про демонтаж самочинно 

встановлених обмежувачів руху за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Шевченка, 3-а» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

Ірпінь в районі парку «Незнайка» 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/5 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь в районі парку «Незнайка»» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки біля парку 

Центрального) 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/6 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по  вул. Чехова (зона 

парковки біля парку Центрального)» (додається) 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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3.7 СЛУХАЛИ: Про демонтаж дерев’яної некапітальної споруди, 

розташованої за адресою: м. Ірпінь, вул. Личака, 20 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/7 «Про демонтаж дерев’яної 

некапітальної споруди, розташованої за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Личака, 20» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

3.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. 

Ірпінь   вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти  буд. № 3) 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/8 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь  вул. Шевченка, в 

зоні парковки (навпроти  буд. № 3)» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3.9 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи закладу «CenTral», 

розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 3-А 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/9 «Про погодження режиму роботи 

закладу «CenTral», розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 3-А» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

3.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення аварійних сухостійних дерев 

на території міста Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/10 «Про надання дозволу на знесення 

аварійних сухостійних дерев на території міста Ірпінь» 

(додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

3.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних 

дерев на території міста Ірпінь по вулиці Центральна, 77-а 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/11 «Про надання дозволу на знесення 

аварійних, сухостійних дерев на території міста Ірпінь по 

вулиці Центральна, 77-а» (додається) 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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3.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь по  вул. Центральна (Привокзальна площа) 

 Доповідає: Караченцова К.А.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №3/12 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Центральна 

(Привокзальна площа)» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

4. СЛУХАЛИ: Про науково-технічне опрацювання документів, приймання 

документів на державне зберігання, погодження номенклатур 

справ, перевіряння діловодства та архівної справи в установах 

зони комплектування архівного відділу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на 2020 року 

 Доповідає: Зброжек Л.В. –  нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №4 «Про науково-технічне опрацювання 

документів, приймання документів на державне зберігання, 

погодження номенклатур справ, перевіряння діловодства та 

архівної справи в установах зони комплектування архівного 

відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2020 

року» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про види громадських робіт та інші роботи тимчасового 

характеру, їх організацію та проведення у 2020 році 

 Доповідає: Зброжек П.В. –  нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №5/1 «Про види громадських робіт та 

інші роботи тимчасового характеру, їх організацію та 

проведення у 2020 році» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.2 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№205/8 від 23.10.2018 р. 

 Доповідає: Зброжек П.В. –  нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №5/2 «Про внесення змін до складу 

опікунської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 205/8 від 23.10.2018 р.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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5.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 10.04.2018 № 75 

 Доповідає: Зброжек П.В. –  нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №5/3 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 10.04.2018 № 

75» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 

призначення житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 90/3 від 

18.06.2019 р. 

 Доповідає: Зброжек П.В. –  нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №5/4 «Про внесення змін до складу 

комісії з питань здійснення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, призначення житлових субсидій, 

надання матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, 

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради затвердженого рішенням виконавчого 

комітету № 90/3 від 18.06.2019 р.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №240/13 від 18.12.2018 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/1 «Про внесення  змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №240/13 від 

18.12.2018» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.2 СЛУХАЛИ: Про включення квартири до числа службових 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/2 «Про включення квартири до числа 

службових» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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6.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу громадської комісії з 

житлових питань 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/3 «Про затвердження нового складу 

громадської комісії з житлових питань» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.4 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/4 «Про зняття з квартирного обліку» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.5 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/5 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.6 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/6 «Про передачу квартир у власність 

громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.7 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/7 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії по обстеженню 

санітарного і технічного стану житлових приміщень 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/8 «Про внесення змін до складу 

комісії по обстеженню санітарного і технічного стану 

житлових приміщень» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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6.9 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійно діючої комісії із 

встановлення місць розташування контейнерних майданчиків 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/9 «Про внесення змін до складу 

постійно діючої комісії із встановлення місць розташування 

контейнерних майданчиків» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки  

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/10 «Про затвердження нового складу 

робочої групи з перевірки  обґрунтованості тарифів на 

житлово-комунальні послуги» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.11 СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів на використання води із 

водопроводу і скид стоків в міську мережу різними 

водокористувачами по КП «Ірпіньводоканал» 

 Доповідає: Канюра С.О. –нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №6/11 «Про затвердження лімітів на 

використання води із водопроводу і скид стоків в міську 

мережу різними водокористувачами по КП 

«Ірпіньводоканал»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому дачному будинку гр. 

Павлової О.В.  в  м. Ірпінь по вул. Найкращій, 1/18 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/1 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому 

дачному будинку гр. Павлової О.В.  в  м. Ірпінь по вул. 

Найкращій, 1/18» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – гаражу гр. Сторожука Є.А.  в  м. Ірпінь по 

вул. Українській, 80-н 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/2 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – гаражу гр. 
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Сторожука Є.А.  в  м. Ірпінь по вул. Українській, 80-н» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.3 СЛУХАЛИ: Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу земельної ділянки гр. Кучми А.В. в м. Ірпінь 

по вул. Героїв, 48-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/3 «Про закріплення нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної 

ділянки гр. Кучми А.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 48-в» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

власності гр.Макаревич Л.В., Макаревич А.Л. в м. Ірпінь по 

провул. Ломоносова, 17-а з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/4 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр.Макаревич Л.В., 

Макаревич А.Л. в м. Ірпінь по провул. Ломоносова, 17-а з 

присвоєнням нових адрес» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.5 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Лабораторні тести» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, 

в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/5 «Про оформлення ТОВ 

«Лабораторні тести» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Легіон 2015» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/6 «Про оформлення ТОВ «Легіон 

2015» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 

вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 

   

7.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 

сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

громадського призначення та закладами охорони здоров’я 

(амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й 

пусковий комплекс) ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 3/1 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/7 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, 

стоматологічний кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й пусковий 

комплекс) ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 3/1» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.8 СЛУХАЛИ: Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності  гр. Буцмай Т.Ю. 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/1 «Про закріплення  адреси 

земельній ділянці, що знаходиться у власності гр. Буцмай 

Т.Ю.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.9 СЛУХАЛИ: Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності  гр. Царьової Т.С. 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 7/9 «Про закріплення  адреси 

земельній ділянці, що знаходиться у власності гр. Царьової 

Т.С.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Бартко Оксані Василівні, на 

реєстрацію місця проживання малолітньої доньки,  Бартко 

Анни Сергіївни, 10.06.2009 р.н., за  адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 11/8, кв. 1, без згоди 

батька, Бартка Сергія Васильовича 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/1 «Про надання дозволу матері, 

Бартко Оксані Василівні, на реєстрацію місця проживання 

малолітньої доньки,  Бартко Анни Сергіївни, 10.06.2009 р.н., 

за  адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, 

буд. 11/8, кв. 1, без згоди батька, Бартка Сергія Васильовича» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення способу участі 

батька, Ромашкіна Володимира Юрійовича, у вихованні 

дитини, Ромашкіна Дениса Володимировича, 13.04.2016 року 

народження, місця та часу їхнього спілкування 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/2 «Про затвердження висновку про 

визначення способу участі батька, Ромашкіна Володимира 

Юрійовича, у вихованні дитини, Ромашкіна Дениса 

Володимировича, 13.04.2016 року народження, місця та часу 

їхнього спілкування» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Васюк  Валерія Олеговича відносно 

малолітньої доньки,  Васюк Богдани Валеріївни, 05.05.2014 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/3 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Васюк  Валерія 

Олеговича відносно малолітньої доньки,  Васюк Богдани 

Валеріївни, 05.05.2014 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Алєксєєвій Вікторії Леонідівні на 

продаж квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, буд. 69, кв. 37, в якій зареєстрована малолітня 

Комарчук Еріка  Іванівна, 03.03.2012 р.н., на ім‘я  Комарчук 

Юлії Петрівни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/4 «Про надання дозволу Алєксєєвій 

Вікторії Леонідівні на продаж квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 69, кв. 37, в якій 

зареєстрована малолітня Комарчук Еріка  Іванівна, 03.03.2012 
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р.н., на ім‘я  Комарчук Юлії Петрівни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Погонцю Віктору Миколайовичу на 

дарування 1/10 частини будинку за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 39, в якому 

зареєстрований та має право власності неповнолітній син, 

Погонець Андрій Вікторович, 09.06.2003 р.н., на ім‘я 

дружини, Погонець Наталії Миколаївни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/5 «Про надання дозволу  Погонцю 

Віктору Миколайовичу на дарування 1/10 частини будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 

буд. 39, в якому зареєстрований та має право власності 

неповнолітній син, Погонець Андрій Вікторович, 09.06.2003 

р.н., на ім‘я дружини, Погонець Наталії Миколаївни» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Попель Валентині Миколаївні, Попелю 

Роману Васильовичу, Коботянській Альоні Василівні на 

укладення договору про виділення часток у  спільній сумісній 

власності, а саме, квартирі за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Заріфи Алієвої (Пролетарська), буд.  61, кв. 14, в 

якій зареєстрована малолітня Коботянська Анна Ігорівна, 

06.03.2012 р.н., та на дарування часток цієї квартири, які 

належать Попель Валентині Миколаївні та Попелю Роману 

Васильовичу, на ім‘я Коботянської Альони Василівни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/6 «Про надання дозволу Попель 

Валентині Миколаївні, Попелю Роману Васильовичу, 

Коботянській Альоні Василівні на укладення договору про 

виділення часток у  спільній сумісній власності, а саме, 

квартирі за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Заріфи 

Алієвої (Пролетарська), буд.  61, кв. 14, в якій зареєстрована 

малолітня Коботянська Анна Ігорівна, 06.03.2012 р.н., та на 

дарування часток цієї квартири, які належать Попель 

Валентині Миколаївні та Попелю Роману Васильовичу, на 

ім‘я Коботянської Альони Василівни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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8.7 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Башликову Кирилові Павловичу, 

16 травня 2011 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних  конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/7 «Про надання малолітньому 

Башликову Кирилові Павловичу, 16 травня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних  конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.8 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Заруцькому Данилу 

Олександровичу, 15 травня 2012 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних  

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/8 «Про надання малолітньому 

Заруцькому Данилу Олександровичу, 15 травня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних  конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.9 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому  Колодезному Арсенію 

Владиславовичу, 01 липня 2008 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних  

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/9 «Про надання малолітньому  

Колодезному Арсенію Владиславовичу, 01 липня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних  конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.10 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Колодезній Валерії  

Владиславівні, 21 січня 2005 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/10 «Про надання неповнолітній 

Колодезній Валерії  Владиславівні, 21 січня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.11 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Сорокіній Софії  Романівні, 21 

листопада 2011 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/11 «Про надання малолітній 

Сорокіній Софії  Романівні, 21 листопада 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.12 СЛУХАЛИ: Про надання  малолітньому Тудорашку Станіславу 

Юрійовичу, 21 квітня 2010 року народження, статусу дитини, 

яка постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/12 «Про надання  малолітньому 

Тудорашку Станіславу Юрійовичу, 21 квітня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.13 СЛУХАЛИ: Про надання  неповнолітній Тудорашку Анастасії  Юріївні, 27 

липня 2005 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/13 «Про надання  неповнолітній 

Тудорашку Анастасії  Юріївні, 27 липня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.14 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Чепелюк Леоніду Сергійовичу, 30 

січня 2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала  

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/14 «Про надання малолітньому 

Чепелюк Леоніду Сергійовичу, 30 січня 2009 року 
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народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.15 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Чепелюк Богдану Сергійовичу, 29 

серпня 2012 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/15 «Про надання малолітньому 

Чепелюк Богдану Сергійовичу, 29 серпня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.16 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Храміхіній  Анні Сергіївні, 23 

червня 2004 року народження, статусу дитини,  яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/16 «Про надання неповнолітній 

Храміхіній  Анні Сергіївні, 23 червня 2004 року народження, 

статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.17 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Храміхіній Альоні Сергіївні, 15 

вересня 2006 року народження, статусу дитини,  яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/17 «Про надання малолітній 

Храміхіній Альоні Сергіївні, 15 вересня 2006 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.18 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Храміхіну  Григорію Сергійовичу, 

12 грудня 2011 року народження, статусу дитини,  яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/18 «Про надання малолітньому 

Храміхіну  Григорію Сергійовичу, 12 грудня 2011 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.19 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Храміхіну Андрію Сергійовичу, 31 

березня 2008 року народження, статусу дитини,  яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 8/19 «Про надання малолітньому 

Храміхіну Андрію Сергійовичу, 31 березня 2008 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

Головуючий                                                                                              А.В. Літвинов 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

 
від «17» січня 2020 року 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської 

катастрофи 

1/1 

1.2 
Про визнання нечинним рішення Виконавчого комітету від 26.02.2019 року 

№24/2 
1/2 

1.3 
Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на лікування 

хворих на цукровий діабет 
1/3 

1.4 
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на безоплатне 

зубопротезування пільгових категорій громадян 
1/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, 

вул.Ново-Оскольська (на території скверу) 
3/1 

3.2 
Про демонтаж самочинно встановлених контейнерів для збору ТПВ за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 80-а, 82 
3/2 

3.3 
Про демонтаж самочинно встановленого металевого огородження (воріт) за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 77, 79 
3/3 

3.4 
Про демонтаж самочинно встановлених обмежувачів руху за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а 
3/4 

3.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь в районі 

парку «Незнайка» 
3/5 

3.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по               

вул. Чехова (зона парковки біля парку Центрального) 
3/6 

3.7 
Про демонтаж дерев’яної некапітальної споруди, розташованої за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Личака, 20 Доброго дня! Просимо надати інформацію у визначені 

чинним законодавством строки. 
3/7 

3.8 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь            

вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти  буд. № 3) 
3/8 

3.9 
Про погодження режиму роботи закладу «CenTral», розташованого за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 3-А 
3/9 

3.10 
Про надання дозволу на знесення аварійних сухостійних дерев на території 

міста Ірпінь 
3/10 

3.11 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев на території 

міста Ірпінь по вулиці Центральна, 77-а 
3/11 

3.12 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по                

вул. Центральна (Привокзальна площа) 
3/12 
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ПИТАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

4 

Про науково-технічне опрацювання документів, приймання документів на 

державне зберігання, погодження номенклатур справ, перевіряння 

діловодства та архівної справи в установах зони комплектування архівного 

відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2020 року 

4 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про види громадських робіт та інші роботи тимчасового характеру, їх 

організацію та проведення у 2020 році 
5/1 

5.2 

Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 205/8 від 23.10.2018 р. 

5/2 

5.3 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 10.04.2018 № 75 
5/3 

5.4 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових субсидій, надання 

матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради затвердженого рішенням 

виконавчого комітету № 90/3 від 18.06.2019 р. 

5/4 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №240/13 від 18.12.2018 
6/1 

6.2 Про включення квартири до числа службових 6/2 

6.3 Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 6/3 

6.4 Про зняття з квартирного обліку 6/4 

6.5 Про взяття на квартирний облік 6/5 

6.6 Про передачу квартир у власність громадян 6/6 

6.7 Про упорядкування квартирних справ 6/7 

6.8 
Про внесення змін до складу комісії по обстеженню санітарного і 

технічного стану житлових приміщень 
6/8 

6.9 
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії із встановлення місць 

розташування контейнерних майданчиків 
6/9 

6.10 
Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки  

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги 
6/10 

6.11 

Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і скид 

стоків в міську мережу різними водокористувачами по                                        

КП «Ірпіньводоканал» 

6/11 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому дачному будинку гр. Павлової О.В.  в  м. Ірпінь по 

вул. Найкращій, 1/18 

7/1 

7.2 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – гаражу гр. Сторожука Є.А.  в  м. Ірпінь по вул. Українській, 80-н 
7/2 

7.3 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки гр. Кучми А.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 48-в 
7/3 

7.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр.Макаревич Л.В., Макаревич А.Л. в м. Ірпінь по провул. Ломоносова, 17-а 

з присвоєнням нових адрес 

7/4 
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7.5 
Про оформлення ТОВ «Лабораторні тести» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь 
7/5 

7.6 
Про оформлення ТОВ «Легіон 2015» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. 10-Лінія, 1-б, в м. Ірпінь 
7/6 

7.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та 

закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний кабінет, 

аптечний пункт) (ІІ-й пусковий комплекс) ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 3/1 

7/7 

7.8 
Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у власності            

гр. Буцмай Т.Ю. 
7/8 

7.9 
Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у власності             

гр. Царьової Т.С. 
7/9 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 

Про надання дозволу матері, Бартко Оксані Василівні, на реєстрацію місця 

проживання малолітньої доньки,  Бартко Анни Сергіївни, 10.06.2009 р.н., за  

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 11/8, кв. 1, 

без згоди батька, Бартка Сергія Васильовича 

8/1 

8.2 

Про затвердження висновку про визначення способу участі батька, 

Ромашкіна Володимира Юрійовича, у вихованні дитини, Ромашкіна Дениса 

Володимировича, 13.04.2016 року народження, місця та часу їхнього 

спілкування 

8/2 

8.3 

 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Васюк  Валерія Олеговича відносно малолітньої доньки,  Васюк Богдани 

Валеріївни, 05.05.2014 р.н. 

8/3 

8.4 

Про надання дозволу Алєксєєвій Вікторії Леонідівні на продаж квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 69, кв. 37, в якій 

зареєстрована малолітня Комарчук Еріка  Іванівна, 03.03.2012 р.н., на ім‘я  

Комарчук Юлії Петрівни 

8/4 

8.5 

Про надання дозволу  Погонцю Віктору Миколайовичу на дарування 1/10 

частини будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, буд. 39, в якому зареєстрований та має право власності неповнолітній 

син, Погонець Андрій Вікторович, 09.06.2003 р.н., на ім‘я дружини, 

Погонець Наталії Миколаївни 

8/5 

8.6 

Про надання дозволу Попель Валентині Миколаївні, Попелю Роману 

Васильовичу, Коботянській Альоні Василівні на укладення договору про 

виділення часток у  спільній сумісній власності, а саме, квартирі за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Заріфи Алієвої (Пролетарська), буд.  

61, кв. 14, в якій зареєстрована малолітня Коботянська Анна Ігорівна, 

06.03.2012 р.н., та на дарування часток цієї квартири, які належать Попель 

Валентині Миколаївні та Попелю Роману Васильовичу, на ім‘я 

Коботянської Альони Василівни 

8/6 

8.7 

Про надання малолітньому Башликову Кирилові Павловичу, 16 травня 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних  конфліктів 

8/7 

8.8 

Про надання малолітньому Заруцькому Данилу Олександровичу, 15 травня 

2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних  конфліктів 

8/8 

8.9 

Про надання малолітньому  Колодезному Арсенію Владиславовичу,                   

01 липня 2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних  конфліктів 

8/9 
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8.10 

Про надання неповнолітній Колодезній Валерії  Владиславівні, 21 січня 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

8/10 

8.11 

Про надання малолітній Сорокіній Софії  Романівні, 21 листопада 2011 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

8/11 

8.12 

Про надання  малолітньому Тудорашку Станіславу Юрійовичу, 21 квітня 

2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

8/12 

8.13 

Про надання  неповнолітній Тудорашку Анастасії  Юріївні, 27 липня 2005 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

8/13 

8.14 

Про надання малолітньому Чепелюк Леоніду Сергійовичу, 30 січня 2009 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

8/14 

8.15 

Про надання малолітньому Чепелюк Богдану Сергійовичу, 29 серпня 2012 

року народження, статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

8/15 

8.16 

Про надання неповнолітній Храміхіній  Анні Сергіївні, 23 червня 2004 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

8/16 

8.17 

Про надання малолітній Храміхіній Альоні Сергіївні, 15 вересня 2006 року 

народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

8/17 

8.18 

Про надання малолітньому Храміхіну  Григорію Сергійовичу, 12 грудня 

2011 року народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

8/18 

8.19 

Про надання малолітньому Храміхіну Андрію Сергійовичу, 31 березня 2008 

року народження, статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

8/19 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 


