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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 22 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «17» грудня 2019 року 9.00                                           м.  Ірпінь                           

   
                

Головуючий                          Маркушин О.Г. – в.о. міського голови –  

                                                                                  перший заступник міського голови 

 

Секретар                                Негреша Д.М.    – керуючий справами                                                          

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Устич Ю.П. 

Михальченко Л.Я. 

Головкевич М.М. 

Прибилова Ю.А. 

Бойчук У.В. 

Гірник А.П. 

Демчишин Д.Д. 

Прилипко О.Ю. 

Головенко А.А. 

Помазан А.С. 

Даніш С .П. 

Чмелюк В.В. 

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: 

 

Літвинов А.В., Попруга М.П., Нельзін М.С., Копач М.І., 

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

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу 

2. Данилюк Є.В. Нач. управління фінансів 

3. Остапчук Ж. Нач. КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

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

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

7. Скрипник С.Ф. Нач. КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

8. Білорус О.А. Нач. управління освіти та науки 

9. Демченко С.А.  Нач. відділу економіки 

10. Загодіренко А.О.  Нач. КП «Ірпіньводоканал» 

11. Представники Газета «Ірпінський вісник» 

12. Представники Інформаційне агенство ITV 

13. Представники  телеканалу «Погляд» 

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

Доповідає:  Маркушин О.Г. – в.о. міського голови – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ:  

  

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

– Про затвердження кошторисної документації по обєкту «Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення в парку ім. В. Правика в м. Ірпінь, Київської області»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

1. 
Про затвердження  плану роботи виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради на І півріччя 2020 року 

Негреша Д.М. – 

керуючий справами 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2018 року № 4577-62-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

2.2. Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2020 рік -//- 

2.3. Про проект прогнозу міського бюджету м. Ірпінь на 2021-2022 роки -//- 
 

ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
 

3. 

Про безоплатну передачу матеріальих цінностей з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Управління благоустрою 

міста» 

Глужанець Х.К. 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. 

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь 

та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основні 

напрями розвитку на 2021-2022 роки 

Демченко С.А. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

6.1. 
Про погодження інвестиційної програми КП «Ірпіньводоканал» на 2020 

рік 

Загодіренко А.О. – 

начальник КП 

6.2. 
Про погодження зменшення зон санітарної охорони (ЗСО) суворого 

режиму свердловин: №5(I); №10(I); 13(Г); 414(Г) 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

7. 

Про створення та діяльність у 2020 році позаштатної військово-лікарської 

комісії Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового 

комісаріату та її затвердження 

Чаплюк Ю.Г. – 

в.о. нач. відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 
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8.1. Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 
Канюра С.О. – заст. 

нач. управління 

8.2 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 

 приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, 

вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 4, кв. 1 

-//- 

8.3. Про взяття на квартирний облік -//- 

8.4. Про передачу квартир у власність громадян -//- 

8.5. Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.6. 

Про затвердження Положення про комісії із переведення 

багатоквартирних житлових будинків м. Ірпінь на індивідуальне або 

автономне опалення та вирішення інших питань пов’язаних із проблемами 

з теплопостачанням та затвердження нового складу комісії 

-//- 

8.7. 

Про затвердження тарифу на послуги з теплопостачання, що надаються 

Київським квартирно-експлуатаційним управлінням  Міністерства 

оборони України 

-//- 

8.8. 
Про погодження Інвестиційної програми КПП «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради на 2020 рік 
-//- 

8.9. 

Про затвердження акту прийому-передачі витрат по капітальним 

видаткам, які проведені за рахунок коштів обласного бюджету по об'єкту 

«Реконструкція будівлі по вул. Курортна 9 з перепрофілюванням під 

дошкільний навчальний заклад в м. Ірпінь, Київської обл.» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9. 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Квіткова, 2 в м. Ірпінь 

Київської області в т.ч. проектування» 

Скрипник С.Ф. – 

нач.КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

10. 
Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у місті 

Ірпені та селищах Коцюбинське, Гостомель, Ворзель 

Білорус О.А. – нач. 

управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1. 
Про закріплення адреси земельної ділянки, що знаходиться у власності                          

гр. Бокоча М.І. в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, 6-а/1 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

11.2. 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності            

гр. Васильченко Л.П. та гр. Возника О.В. в м. Ірпінь по вул. Українській, 

108 з присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 

11.3. 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями Чави Д.М. в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 73 

-//- 

11.4. 
Про погодження гр. Гаврилюку  А.Ю. переведення  дачного будинку в                

м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 18 в житловий будинок 
-//- 

11.5. 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

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

11.6. 
Про оформлення ПрАТ «Київське спец. РБТ» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Тургенівська в м. Ірпінь 
-//- 

11.7. 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                

гр. Сидоренка В.В. та гр. Литовченка А.В. в м. Ірпінь, провулок Північний, 

9 з присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 

11.8. 
Про зміну поштової адреси земельним ділянкам, що знаходяться в                    

м. Ірпінь по вул. Толстого, 15 
-//- 

11.9. 
Про погодження ТОВ «ВЕЙ ХОУМ» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами та встановлення нових рекламних носіїв в м. Ірпінь 
-//- 
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11.10. 
Про оформлення ФОП Бурлак П.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Садова, 78 в м. Ірпінь 
-//- 

11.11 
Про оформлення ФОП Гайвук А.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 105-б в м. Ірпінь 
-//- 

11.12 
Про оформлення ФОП Євдокимову В.О. дозволу на розміщення  об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Пушкінській, 43-а в м. Ірпінь 
-//- 

11.13 
Про оформлення ФОП Євдокимову В.О. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Пушкінській, 62-є в м. Ірпінь 
-//- 

11.14 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                         

гр. Халецької В.О. та гр. Парфацької Л.І. в м. Ірпінь по вул. 10 лінія, 4-г/1 з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

11.15 

Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Чупири О.О. в м. Ірпінь по вул. О. Кошового, 7-є,7-

є/1 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 

Про затвердження протоколу №5 від 09.12.2019р. комісії з використання у 

2019 році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно -

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

12.2 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Карпенко Іриною 

Володимирівною, 24.03.2003 р.н. 
-//- 

12.3 
Про встановлення опіки над майном малолітнього Кузнєцова Кирила 

Олександровича, 23.09.2007 р.н. 
-//- 

12.4 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі баби, 

Нікуліної Ольги Олександрівни, у вихованні малолітнього онука, 

Легоцького Олександра Ігоровича, 08.01.2012 р.н. 

-//- 

12.5 
Про визначення способу участі батька, Погорєлова Сергія Денисовича, у 

вихованні малолітньої доньки, Погорєлової Аліни Сергіївни, 24.04.2014 р.н. 
-//- 

12.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Катеринюка Романа Романовича відносно малолітнього сина, Катеринюка 

Романа Романовича, 22.01.2014 р.н. 

-//- 

12.7 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Комінар Ірини Олесандрівни відносно малолітньої доньки, Комінар Наталії 

Юріївни, 02.11.2018 р.н. 

-//- 

12.8 

Про надання дозволу Москаленко Наталії Олександрівні та Москаленко 

Олександрі Сергіївні на укладення договору поділу частин будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська (Жовтнева), буд. 52, в 

якому зареєстрований малолітній Чабак Тимофій Олексійович, 16.03.2013 

р.н., на два окремі житлові будинки з присвоєнням їм нових поштових 

адрес 

-//- 

12.9 

Про надання дозволу матері, Михайліченко Наталії Вікторівні, на 

укладення договору дарування по 1/7 частині квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 5, кв. 58, на ім'я 

малолітньої доньки, Михайліченко Олександри Геннадіївни, 01.04.2011 р.н. 

та неповнолітньої доньки Михайліченко Христини Геннадіївни, 28.07.2005 

р.н. 

-//- 

12.10 

Про надання дозволу Попелю Роману Васильовичу та Попель Валентині 

Миколаївні на укладення договору дарування належних їм частин квартири 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, буд. 61, кв. 14, на ім'я 

малолітньої Коботянської Анни Ігорівни, 06.03.2012 р.н. 

-//- 
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12.11 

Про надання дозволу Усовій Олені Петрівні на дарування будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:126:0151, площею 

0,0532 га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, буд. 50, 

в якому зареєстровані онуки, Лемешко Кирило Петрович, 30.05.2005 р.н., та 

Степуренко Дмитро Григорович, 16.03.2010 р.н., на ім'я доньки, 

Степуренко Юлії Володимирівни 

-//- 

12.12 

Про надання дозволу матері, Пархоменко Наталії Костянтинівні, від імені 

малолітнього сина, Пархоменка Олександра Валерійовича, 13.10.2006 р.н., 

на продаж автомобіля марки – VOLKSWAGEN, модель – TRANSPORTER, 

тип – загальний легковий – загальний пасажирський-В, номер шасі (кузова, 

рами) WV1ZZZ70Z2H065831, реєстраційний номер АІ3230СІ, рік випуску – 

2002 року, об’єм двигуна 1896, колір - білий, який належить йому на 

підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 

-//- 

12.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 12.11.2019 року №179/18 «Про надання дозволу батьку, Плахтію 

Олександру Федоровичу, від імені малолітнього сина, Плахтія Яромира 

Олександровича, 23.08.2015 р.н., на продаж належної йому частини 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Білокур (Курська),  

буд.7-а, кв.13, та на купівлю рівноцінної частини квартири за адресою: 

Черкаська обл., м. Умань, вул. Гонти, буд. 42, кв. 22, на його ім’я» 

-//- 

12.14 

Про надання малолітньому Новікову Михайлу Олександровичу,                          

10 листопада 2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

12.15 

Про надання дозволу матері, Філіп’євій Ганні Юріївні, представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, Філіп’євої Анастасії 

Олександрівни, 03.01.2012 р.н., при укладанні та підписанні договору 

купівлі-продажу майнових прав на частину квартири, що має 

характеристики: секція 2, поверх 5, квартира №58, кількість кімнат 1, 

загальна площа 14,71 кв.м., що розташована в обєкті житлового 

будівництва за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21 та 

Соборна,151-а, Соборна 151, 151-б, на її ім’я 

-//- 

12.16 

Про надання дозволу матері, Овсянко Ользі Миколаївні, представляти 

законні права та інтереси своїх малолітніх дітей, Овсянко Ярослави 

Юріївни, 04.06.2011 р.н., Овсянко Олесі Юріївни, 03.09.2014 р.н., Овсянка 

Владислава Юрійовича, 03.09.2014 р.н. при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу майнових прав на частину квартири (в рівних 

частках кожному), що має характеристики: секція 2, поверх 7, квартира 

№69, кількість кімнат 3, загальна площа 95,56 кв.м., житлова площа 47,3 

кв.м., що розташована в об’єкті житлового будівництва за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21 та Соборна,151-а, Соборна 

151, 151-б, на їх ім’я 

-//- 

 
Голосували: 

 “За” – 14 

 “Проти” – 0  

            “Утримались” – 0 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

                ПИТАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  плану роботи виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на І півріччя 2020 року 

 Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами 
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ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1 СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії 

Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2018 року 

№4577-62-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 190/1  «Про проєкт рішення «Про 

внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський 

бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» (додається) 

 Голосували: “За” –14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

2.2 СЛУХАЛИ: Про проєкт міського бюджету м. Ірпінь на 2020 рік 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 190/2  «Про проєкт міського бюджету 

м. Ірпінь на 2020 рік» (додається) 

 Голосували: “За” –14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

2.3 СЛУХАЛИ: Про проєкт прогнозу міського бюджету м. Ірпінь на 2021-2022 

роки 

 Доповідає: Данилюк Є.В.– начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 190/3  «Про проєкт прогнозу міського 

бюджету м. Ірпінь на 2021-2022 роки» (додається) 

 Голосували: “За” –14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

3. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу матеріальих цінностей з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс КП 

«Управління благоустрою міста» 

 Доповідає: Глужанець Х.К. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 191  «Про безоплатну передачу 

матеріальих цінностей з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс КП «Управління 

благоустрою міста»» (додається) 

 Голосували: “За” –14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2020 рік та основні напрями розвитку на 

2021-2022 роки 

 Доповідає: Демченко С.А.. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №192 «Про Програму соціально-
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економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основні 

напрями розвитку на 2021-2022 роки» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Остапчук Ж. –  нач.юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №193 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми КП 

«Ірпіньводоканал» на 2020 рік 

 Доповідає: Загодіренко А.О. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/1 «Про погодження інвестиційної 

програми КП «Ірпіньводоканал» на 2020 рік» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.1 СЛУХАЛИ: Про погодження зменшення зон санітарної охорони (ЗСО) 

суворого режиму свердловин: №5(I); №10(I); 13(Г); 414(Г) 

 Доповідає: Загодіренко А.О. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №194/2 «Про погодження зменшення зон 

санітарної охорони (ЗСО) суворого режиму свердловин: 

№5(I); №10(I); 13(Г); 414(Г)» (додається) 

 

 

 

 

Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

7. СЛУХАЛИ: Про створення та діяльність у 2020 році позаштатної 

військово-лікарської комісії Ірпінсько-Бучанського 

об’єднаного міського військового комісаріату та її 

затвердження 

 Доповідає: Чаплюк Ю.Г. – в.о. нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №195 «Про створення та діяльність у 

2020 році позаштатної військово-лікарської комісії Ірпінсько-

Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату та 

її затвердження» (додається) 

 Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу громадської комісії з 

житлових питань 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/1 «Про затвердження нового складу 

громадської комісії з житлових питань» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.2 СЛУХАЛИ: Про погодження списків громадян України, які мають право 

на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська 

область, селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 4, кв. 

1 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/2 «Про погодження списків 

громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 4, кв. 1» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.3 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/3 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.4 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/4 «Про передачу квартир у 

власність громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.5 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/5 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комісії із переведення 
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багатоквартирних житлових будинків м. Ірпінь на 

індивідуальне або автономне опалення та вирішення інших 

питань пов’язаних із проблемами з теплопостачанням та 

затвердження нового складу комісії 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/6 «Про затвердження Положення 

про комісії із переведення багатоквартирних житлових 

будинків м. Ірпінь на індивідуальне або автономне опалення 

та вирішення інших питань пов’язаних із проблемами з 

теплопостачанням та затвердження нового складу комісії» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифу на послуги з теплопостачання, що 

надаються Київським квартирно-експлуатаційним 

управлінням  Міністерства оборони України 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/7 «Про затвердження тарифу на 

послуги з теплопостачання, що надаються Київським 

квартирно-експлуатаційним управлінням  Міністерства 

оборони України» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.8 СЛУХАЛИ: Про погодження Інвестиційної програми КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на 2020 рік 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/8 «Про погодження Інвестиційної 

програми КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

на 2020 рік» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження акту прийому-передачі витрат по 

капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів 

обласного бюджету по об’єкту «Реконструкція будівлі по вул. 

Курортна 9 з перепрофілюванням під дошкільний навчальний 

заклад в м. Ірпінь, Київської обл.» 

 Доповідає: Канюра С.О. – заст. нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №196/9 «Про затвердження акту 

прийому-передачі витрат по капітальним видаткам, які 

проведені за рахунок коштів обласного бюджету по об’єкту 

«Реконструкція будівлі по вул. Курортна 9 з 

перепрофілюванням під дошкільний навчальний заклад в м. 

Ірпінь, Київської обл.» (додається) 

 Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 

Квіткова, 2 в м. Ірпінь Київської області в т.ч. проектування» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – нач.КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 197/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Квіткова, 2 в м. Ірпінь Київської 

області в т.ч. проектування»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по обєкту 

«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в парку 

ім. В. Правика в м. Ірпінь, Київської області.» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – нач.КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 197/2 «Про затвердження кошторисної 

документації по обєкту «Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення в парку ім. В. Правика в м. Ірпінь, 

Київської області.»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

10 СЛУХАЛИ: Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та 

учнів у місті Ірпені та селищах Коцюбинське, Гостомель, 

Ворзель 

 Доповідає: Білорус О.А. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 198 «Про організацію роботи щодо 

обліку дітей шкільного віку та учнів у місті Ірпені та селищах 

Коцюбинське, Гостомель, Ворзель» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 СЛУХАЛИ: Про закріплення адреси  земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Бокоча М.І. в м. Ірпінь по вул.  Гостомельське 

шосе, 6-а/1                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/1 «Про закріплення адреси  

земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Бокоча М.І. 

в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, 6-а/1» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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11.2 СЛУХАЛИ: Про  виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Васильченко Л.П.  та  гр. Возника  О.В. в м. 

Ірпінь по вул.  Українській, 108 з присвоєнням їм нових 

поштових адрес                                          

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/2 «Про  виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 

Васильченко Л.П.  та  гр. Возника  О.В. в м. Ірпінь по вул.  

Українській , 108 з присвоєнням їм нових поштових адрес                                         

» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями Чави Д.М.  в  м. 

Ірпінь по вул. Полтавська, 73 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/3 «Про присвоєння поштової 

адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями Чави Д.М.  в  м. Ірпінь по вул. 

Полтавська, 73» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.4 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Гаврилюку  А.Ю. переведення  дачного 

будинку в м. Ірпінь,по вул. Найкращій, 18 в житловий 

будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/4 «Про погодження гр. Гаврилюку  

А.Ю. переведення  дачного будинку в м. Ірпінь,по вул. 

Найкращій, 18 в житловий будинок» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.5 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: Утриматись від прийняття  рішення   «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” – 0 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 14 

 

11.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПрАТ «Київське спец. РБТ» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Тургенівська 

в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/5 «Про оформлення ПрАТ 

«Київське спец. РБТ» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Тургенівська в м. Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

власності гр. Сидоренка В.В.  та  гр. Литовченка  А.В. в м. 

Ірпінь, провулок  Північний, 9 з присвоєнням їм нових 

поштових адрес                                 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/6 «Про  виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Сидоренка 

В.В.  та  гр. Литовченка  А.В. в м. Ірпінь, провулок  Північний, 

9 з присвоєнням їм нових поштових адрес                                » 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.8 СЛУХАЛИ: Про зміну  поштової адреси земельним ділянкам, що 

знаходяться  в м. Ірпінь по вул.  Толстого, 15 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/7 «Про зміну  поштової адреси 

земельним ділянкам, що знаходяться  в м. Ірпінь по вул.  

Толстого, 15» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.9 СЛУХАЛИ: Про погодження  ТОВ «ВЕЙ ХОУМ» дозволів на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами та встановлення нових 

рекламних носіїв в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/8 «Про погодження  ТОВ «ВЕЙ 

ХОУМ» дозволів на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

та встановлення нових рекламних носіїв в м. Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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11.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Бурлак П.Ю. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Садова, 78 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/9 «Про оформлення ФОП Бурлак 

П.Ю. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по 

вул. Садова, 78 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Гайвук А.В. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборна, 105-б в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/10 «Про оформлення ФОП Гайвук 

А.В. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по 

вул. Соборна, 105-б в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.12 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Євдокимову В.О. дозволу на 

розміщення  об’єктів зовнішньої реклами по вул. 

Пушкінській, 43-а в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/11 «Про оформлення ФОП 

Євдокимову В.О. дозволу на розміщення  об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Пушкінській, 43-а в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Євдокимову В.О. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Пушкінській, 

62-є в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/12 «Про оформлення ФОП 

Євдокимову В.О. дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Пушкінській, 62-є в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

власності гр. Халецької В.О. та гр. Парфацької Л.І. в м. Ірпінь 

по вул. 10 лінія, 4-г/1 з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/13 «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності                         

гр. Халецької В.О. та гр. Парфацької Л.І. в м. Ірпінь по вул. 10 

лінія, 4-г/1 з присвоєнням нових адрес» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.15 СЛУХАЛИ: Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Чупири О.О. в м. Ірпінь по вул. О. 

Кошового, 7-є,7-є/1 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 199/14 «Про закріплення нових 

адресних номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки 

гр. Чупири О.О. в м. Ірпінь по вул. О. Кошового, 7-є,7-є/1» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу №5 від 09.12.2019р. комісії  з 

використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на 

проектні, будівельно -ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/1 «Про затвердження протоколу 

№5 від 09.12.2019р. комісії  з використання у 2019 році 

субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно -

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над неповнолітньою Карпенко 

Іриною Володимирівною, 24.03.2003 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/2 «Про встановлення опіки над 

неповнолітньою Карпенко Іриною Володимирівною, 

24.03.2003 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над майном малолітнього Кузнєцова 

Кирила Олександровича, 23.09.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/3 «Про встановлення опіки над 
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майном малолітнього Кузнєцова Кирила Олександровича, 

23.09.2007 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо визначення способу участі 

баби, Нікуліної Ольги Олександрівни, у вихованні 

малолітнього онука, Легоцького Олександра Ігоровича, 

08.01.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/4 «Про затвердження висновку 

щодо визначення способу участі баби, Нікуліної Ольги 

Олександрівни, у вихованні малолітнього онука, Легоцького 

Олександра Ігоровича, 08.01.2012 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.5 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Погорєлова Сергія 

Денисовича, у вихованні малолітньої доньки, Погорєлової 

Аліни Сергіївни, 24.04.2014 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/5 «Про визначення способу участі 

батька, Погорєлова Сергія Денисовича, у вихованні 

малолітньої доньки, Погорєлової Аліни Сергіївни, 24.04.2014 

р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Катеринюка Романа Романовича відносно 

малолітнього сина, Катеринюка Романа Романовича, 

22.01.2014 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/6 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Катеринюка 

Романа Романовича відносно малолітнього сина, Катеринюка 

Романа Романовича, 22.01.2014 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Комінар Ірини Олесандрівни відносно 

малолітньої доньки, Комінар Наталії Юріївни, 02.11.2018 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/7 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Комінар Ірини 
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Олесандрівни відносно малолітньої доньки, Комінар Наталії 

Юріївни, 02.11.2018 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Москаленко Наталії Олександрівні та 

Москаленко Олександрі  Сергіївні на укладення договору 

поділу частин будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Северинівська (Жовтнева), буд. 52, в якому 

зареєстрований малолітній Чабак Тимофій Олексійович, 

16.03.2013 р.н., на два окремі житлові будинки з присвоєнням 

їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/8 «Про надання дозволу 

Москаленко Наталії Олександрівні та Москаленко Олександрі  

Сергіївні на укладення договору поділу частин будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська 

(Жовтнева), буд. 52, в якому зареєстрований малолітній Чабак 

Тимофій Олексійович, 16.03.2013 р.н., на два окремі житлові 

будинки з присвоєнням їм нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Михайліченко Наталії 

Вікторівні, на укладення договору дарування  по 1/7 частині 

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

Григорія, буд. 5, кв. 58, на ім’я малолітньої доньки, 

Михайліченко Олександри Геннадіївни, 01.04.2011 р.н. та 

неповнолітньої доньки Михайліченко Христини Геннадіївни, 

28.07.2005 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/9 «Про надання дозволу матері, 

Михайліченко Наталії Вікторівні, на укладення договору 

дарування  по 1/7 частині квартири за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 5, кв. 58, на ім’я 

малолітньої доньки, Михайліченко Олександри Геннадіївни, 

01.04.2011 р.н. та неповнолітньої доньки Михайліченко 

Христини Геннадіївни, 28.07.2005 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Попелю Роману Васильовичу та Попель 

Валентині Миколаївні на укладення договору дарування 

належних їм частин квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. З.Алієвої, буд. 61, кв. 14, на ім’я малолітньої 

Коботянської Анни Ігорівни, 06.03.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/10 «Про надання дозволу Попелю 

Роману Васильовичу та Попель Валентині Миколаївні на 

укладення договору дарування належних їм частин квартири 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, буд. 61, кв. 

14, на ім’я малолітньої Коботянської Анни Ігорівни, 

06.03.2012 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Усовій Олені Петрівні на дарування 

будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:126:0151, площею 0,0532 га) за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, буд. 50, в якому 

зареєстровані онуки, Лемешко Кирило Петрович, 30.05.2005 

р.н., та Степуренко Дмитро Григорович, 16.03.2010 р.н., на 

ім’я доньки, Степуренко Юлії Володимирівни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/11 «Про надання дозволу Усовій 

Олені Петрівні на дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:126:0151, площею 0,0532 

га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, 

буд. 50, в якому зареєстровані онуки, Лемешко Кирило 

Петрович, 30.05.2005 р.н., та Степуренко Дмитро Григорович, 

16.03.2010 р.н., на ім’я доньки, Степуренко Юлії 

Володимирівни» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Пархоменко Наталії 

Костянтинівні, від імені малолітнього сина, Пархоменка 

Олександра Валерійовича, 13.10.2006 р.н., на продаж 

автомобіля марки – VOLKSWAGEN, модель – 

TRANSPORTER, тип – загальний легковий – загальний 

пасажирський-В, номер шасі (кузова, рами) 

WV1ZZZ70Z2H065831, реєстраційний номер АІ3230СІ, рік 

випуску – 2002 року, об’єм двигуна 1896, колір білий, який 

належить йому на підставі свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/12 «Про надання дозволу матері, 

Пархоменко Наталії Костянтинівні, від імені малолітнього 

сина, Пархоменка Олександра Валерійовича, 13.10.2006 р.н., 

на продаж автомобіля марки – VOLKSWAGEN, модель – 

TRANSPORTER, тип – загальний легковий – загальний 

пасажирський-В, номер шасі (кузова, рами) 

WV1ZZZ70Z2H065831, реєстраційний номер АІ3230СІ, рік 

випуску – 2002 року, об’єм двигуна 1896, колір білий, який 

належить йому на підставі свідоцтва про реєстрацію 
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транспортного засобу» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.13 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 12.11.2019 року №179/18 «Про 

надання дозволу батьку, Плахтію Олександру Федоровичу, від 

імені малолітнього сина, Плахтія Яромира Олександровича, 

23.08.2015 р.н., на продаж належної йому частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Білокур (Курська), 

буд.7-а, кв.13, та на купівлю рівноцінної частини квартири за 

адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Гонти, буд. 42, кв. 22, 

на його ім’я» 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/13 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 12.11.2019 

року №179/18 «Про надання дозволу батьку, Плахтію 

Олександру Федоровичу, від імені малолітнього сина, Плахтія 

Яромира Олександровича, 23.08.2015 р.н., на продаж належної 

йому частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Білокур (Курська), буд.7-а, кв.13, та на купівлю 

рівноцінної частини квартири за адресою: Черкаська обл., м. 

Умань, вул. Гонти, буд. 42, кв. 22, на його ім’я»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.14 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Новікову Михайлу 

Олександровичу, 10 листопада 2006 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/14 «Про надання малолітньому 

Новікову Михайлу Олександровичу, 10 листопада 2006 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Філіп’євій Ганні Юріївні, 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої 

доньки, Філіп’євої Анастасії Олександрівни, 03.01.2012 р.н., 

при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу 

майнових прав на частину квартири, що має характеристики: 

секція 2, поверх 5, квартира №58, кількість кімнат 1, загальна 

площа 14,71 кв.м., що розташована в обєкті житлового 

будівництва за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 21 та Соборна,151-а, Соборна 151, 151-б, на її 
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ім’я 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/15 «Про надання дозволу матері, 

Філіп’євій Ганні Юріївні, представляти законні права та 

інтереси своєї малолітньої доньки, Філіп’євої Анастасії 

Олександрівни, 03.01.2012 р.н., при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу майнових прав на частину 

квартири, що має характеристики: секція 2, поверх 5, квартира 

№58, кількість кімнат 1, загальна площа 14,71 кв.м., що 

розташована в обєкті житлового будівництва за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21 та Соборна,151-

а, Соборна 151, 151-б, на її ім’я» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Овсянко Ользі Миколаївні, 

представляти законні права та інтереси своїх малолітніх дітей, 

Овсянко Ярослави Юріївни, 04.06.2011 р.н., Овсянко Олесі 

Юріївни, 03.09.2014 р.н., Овсянка Владислава Юрійовича, 

03.09.2014 р.н. при укладанні та підписанні договору купівлі-

продажу майнових прав на частину квартири (в рівних частках 

кожному), що має характеристики: секція 2, поверх 7, 

квартира №69, кількість кімнат 3, загальна площа 95,56 кв.м., 

житлова площа 47,3 кв.м., що розташована в об’єкті 

житлового будівництва за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 21 та Соборна,151-а, Соборна 151, 151-б, на 

їх ім’я 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 200/16 «Про надання дозволу матері, 

Овсянко Ользі Миколаївні, представляти законні права та 

інтереси своїх малолітніх дітей, Овсянко Ярослави Юріївни, 

04.06.2011 р.н., Овсянко Олесі Юріївни, 03.09.2014 р.н., 

Овсянка Владислава Юрійовича, 03.09.2014 р.н. при укладанні 

та підписанні договору купівлі-продажу майнових прав на 

частину квартири (в рівних частках кожному), що має 

характеристики: секція 2, поверх 7, квартира №69, кількість 

кімнат 3, загальна площа 95,56 кв.м., житлова площа 47,3 

кв.м., що розташована в об’єкті житлового будівництва за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21 та 

Соборна,151-а, Соборна 151, 151-б, на їх ім’я» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

Головуючий                                                                                              О.Г. Маркушин 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
 

від «17» грудня 2019 року 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

1. 
Про затвердження  плану роботи виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради на І півріччя 2020 року 
189/1 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2018 року № 4577-62-VII «Про міський 

бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

190/1 

2.2. Про проект міського бюджету м. Ірпінь на 2020 рік 190/2 

2.3. Про проект прогнозу міського бюджету м. Ірпінь на 2021-2022 роки 190/3 
 

ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
 

3. 

Про безоплатну передачу матеріальих цінностей з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Управління благоустрою 

міста» 

191 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4. 

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь 

та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основні напрями 

розвитку на 2021-2022 роки 

192 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5. Про затвердження проектно-кошторисної документації 193 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

6.1. Про погодження інвестиційної програми КП «Ірпіньводоканал» на 2020 рік 194/1 

6.2. 
Про погодження зменшення зон санітарної охорони (ЗСО) суворого режиму 

свердловин: №5(I); №10(I); 13(Г); 414(Г) 
194/2 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

7. 

Про створення та діяльність у 2020 році позаштатної військово-лікарської 

комісії Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового 

комісаріату та її затвердження 

195 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1. Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 196/1 

8.2 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 

 приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, 

вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 4, кв. 1 

196/2 

8.3. Про взяття на квартирний облік 196/3 

8.4. Про передачу квартир у власність громадян 196/4 

87.5. Про упорядкування квартирних справ 196/5 
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8.6. 

Про затвердження Положення про комісії із переведення багатоквартирних 

житлових будинків м. Ірпінь на індивідуальне або автономне опалення та 

вирішення інших питань пов’язаних із проблемами з теплопостачанням та 

затвердження нового складу комісії 

196/6 

 

8.7. 

Про затвердження тарифу на послуги з теплопостачання, що надаються 

Київським квартирно-експлуатаційним управлінням  Міністерства оборони 

України 

196/7 

8.8. 
Про погодження Інвестиційної програми КПП «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради на 2020 рік 
196/8 

8.9. 

Про затвердження акту прийому-передачі витрат по капітальним видаткам, 

які проведені за рахунок коштів обласного бюджету по об'єкту 

«Реконструкція будівлі по вул. Курортна 9 з перепрофілюванням під 

дошкільний навчальний заклад в м. Ірпінь, Київської обл.» 

196/9 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1. 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Квіткова, 2 в м. Ірпінь 

Київської області в т.ч. проектування» 

197/1 

9.2. 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення в парку ім. В. Правика в м. Ірпінь, 

Київської області 

197/2 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

10. 
Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у місті 

Ірпені та селищах Коцюбинське, Гостомель, Ворзель 
198 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1. 
Про закріплення адреси земельної ділянки, що знаходиться у власності                          

гр. Бокоча М.І. в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, 6-а/1 
199/1 

11.2. 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності            

гр. Васильченко Л.П. та гр. Возника О.В. в м. Ірпінь по вул. Українській, 108 

з присвоєнням їм нових поштових адрес 

199/2 

11.3. 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями Чави Д.М. в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 73 

199/3 

11.4. 
Про погодження гр. Гаврилюку  А.Ю. переведення  дачного будинку в                

м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 18 в житловий будинок 
199/4 

11.5. 
Про оформлення ПрАТ «Київське спец. РБТ» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Тургенівська в м. Ірпінь 
199/5 

11.6. 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                

гр. Сидоренка В.В. та гр. Литовченка А.В. в м. Ірпінь, провулок Північний, 9 

з присвоєнням їм нових поштових адрес 

199/6 

11.7. 
Про зміну поштової адреси земельним ділянкам, що знаходяться в                    

м. Ірпінь по вул. Толстого, 15 
199/7 

11.8. 
Про погодження ТОВ «ВЕЙ ХОУМ» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами та встановлення нових рекламних носіїв в м. Ірпінь 
199/8 

11.9. 
Про оформлення ФОП Бурлак П.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Садова, 78 в м. Ірпінь 
199/9 

11.10. 
Про оформлення ФОП Гайвук А.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 105-б в м. Ірпінь 
199/10 

11.11 
Про оформлення ФОП Євдокимову В.О. дозволу на розміщення  об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Пушкінській, 43-а в м. Ірпінь 
199/11 
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11.12 
Про оформлення ФОП Євдокимову В.О. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Пушкінській, 62-є в м. Ірпінь 
199/12 

11.13 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                         

гр. Халецької В.О. та гр. Парфацької Л.І. в м. Ірпінь по вул. 10 лінія, 4-г/1 з 

присвоєнням нових адрес 

199/13 

11.14 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Чупири О.О. в м. Ірпінь по вул. О. Кошового, 7-є,7-є/1 
199/14 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 

Про затвердження протоколу №5 від 09.12.2019р. комісії з використання у 

2019 році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно -

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

200/1 

12.2 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Карпенко Іриною 

Володимирівною, 24.03.2003 р.н. 
200/2 

12.3 
Про встановлення опіки над майном малолітнього Кузнєцова Кирила 

Олександровича, 23.09.2007 р.н. 
200/3 

12.4 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі баби, 

Нікуліної Ольги Олександрівни, у вихованні малолітнього онука, 

Легоцького Олександра Ігоровича, 08.01.2012 р.н. 

200/4 

12.5 
Про визначення способу участі батька, Погорєлова Сергія Денисовича, у 

вихованні малолітньої доньки, Погорєлової Аліни Сергіївни, 24.04.2014 р.н. 
200/5 

12.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Катеринюка Романа Романовича відносно малолітнього сина, Катеринюка 

Романа Романовича, 22.01.2014 р.н. 

200/6 

12.7 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Комінар Ірини Олесандрівни відносно малолітньої доньки, Комінар Наталії 

Юріївни, 02.11.2018 р.н. 

200/7 

12.8 

Про надання дозволу Москаленко Наталії Олександрівні та Москаленко 

Олександрі Сергіївні на укладення договору поділу частин будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська (Жовтнева), буд. 52, в 

якому зареєстрований малолітній Чабак Тимофій Олексійович, 16.03.2013 

р.н., на два окремі житлові будинки з присвоєнням їм нових поштових 

адрес 

200/8 

12.9 

Про надання дозволу матері, Михайліченко Наталії Вікторівні, на 

укладення договору дарування по 1/7 частині квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 5, кв. 58, на ім'я 

малолітньої доньки, Михайліченко Олександри Геннадіївни, 01.04.2011 р.н. 

та неповнолітньої доньки Михайліченко Христини Геннадіївни, 28.07.2005 

р.н. 

200/9 

12.10 

Про надання дозволу Попелю Роману Васильовичу та Попель Валентині 

Миколаївні на укладення договору дарування належних їм частин квартири 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, буд. 61, кв. 14, на ім'я 

малолітньої Коботянської Анни Ігорівни, 06.03.2012 р.н. 

200/10 

12.11 

Про надання дозволу Усовій Олені Петрівні на дарування будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:126:0151, площею 

0,0532 га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, буд. 50, в 

якому зареєстровані онуки, Лемешко Кирило Петрович, 30.05.2005 р.н., та 

Степуренко Дмитро Григорович, 16.03.2010 р.н., на ім'я доньки, Степуренко 

Юлії Володимирівни 

200/11 
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12.12 

Про надання дозволу матері, Пархоменко Наталії Костянтинівні, від імені 

малолітнього сина, Пархоменка Олександра Валерійовича, 13.10.2006 р.н., 

на продаж автомобіля марки – VOLKSWAGEN, модель – TRANSPORTER, 

тип – загальний легковий – загальний пасажирський-В, номер шасі (кузова, 

рами) WV1ZZZ70Z2H065831, реєстраційний номер АІ3230СІ, рік випуску – 

2002 року, об’єм двигуна 1896, колір - білий, який належить йому на 

підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 

200/12 

12.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 12.11.2019 року №179/18 «Про надання дозволу батьку, Плахтію 

Олександру Федоровичу, від імені малолітнього сина, Плахтія Яромира 

Олександровича, 23.08.2015 р.н., на продаж належної йому частини 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Білокур (Курська),  

буд.7-а, кв.13, та на купівлю рівноцінної частини квартири за адресою: 

Черкаська обл., м. Умань, вул. Гонти, буд. 42, кв. 22, на його ім’я» 

200/13 

12.14 

Про надання малолітньому Новікову Михайлу Олександровичу,                          

10 листопада 2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

200/14 

12.15 

Про надання дозволу матері, Філіп’євій Ганні Юріївні, представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, Філіп’євої Анастасії 

Олександрівни, 03.01.2012 р.н., при укладанні та підписанні договору 

купівлі-продажу майнових прав на частину квартири, що має 

характеристики: секція 2, поверх 5, квартира №58, кількість кімнат 1, 

загальна площа 14,71 кв.м., що розташована в обєкті житлового 

будівництва за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21 та 

Соборна,151-а, Соборна 151, 151-б, на її ім’я 

200/15 

12.16 

Про надання дозволу матері, Овсянко Ользі Миколаївні, представляти 

законні права та інтереси своїх малолітніх дітей, Овсянко Ярослави 

Юріївни, 04.06.2011 р.н., Овсянко Олесі Юріївни, 03.09.2014 р.н., Овсянка 

Владислава Юрійовича, 03.09.2014 р.н. при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу майнових прав на частину квартири (в рівних 

частках кожному), що має характеристики: секція 2, поверх 7, квартира 

№69, кількість кімнат 3, загальна площа 95,56 кв.м., житлова площа 47,3 

кв.м., що розташована в об’єкті житлового будівництва за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21 та Соборна,151-а, Соборна 

151, 151-б, на їх ім’я 

200/16 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 

 

 

 

 

 


