
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «28» січня 2020 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 Про звіт виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2019 рік 
Данилюк Є.В. – 

нач. управління 

1.2 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської 

ради VII скликання від 19.12.2018 року №6105-76-VII «Про міський бюджет                    

м. Ірпінь на 2020 рік» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

2. 
Про підготовку та проведення відкритого художнього пленеру 

«Намальований Ірпінь» 

Антонюк Є.П. – 

нач. відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                 

гр. Маркевич І.А., гр. Маркевич А.А., гр. Корнійчук Н.А. в м. Ірпінь по             

вул. Павленка, 52 з присвоєнням нових адрес 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

4.2 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Притики О.П. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 3 
-//- 

4.3 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам                             

гр. Куценко І.Д. в м. Ірпінь по вул. Озерній 
-//- 

4.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку ПРаТ «КИЇВСЬКЕ-

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО» по                

вул. Тургенівська, 50 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

5.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового  будинку по  провул. Лермонтова, 1-а в м. Ірпінь 

Київської області» 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

УЖКГ 

5.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового  будинку по  вул. Ярославська, 5  в м. Ірпінь 

Київської області (в т.ч. проектування)» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев на території 

міста Ірпінь 

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

6.2 

Про надання дозволу на встановлення електронних приладів доступу до ЖК 

«РІЧ ТАУН ІРПІНЬ», розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Західна 

(кадастровий номер земельної ділянки: 3210900000:01:072:0004) 

-//- 

6.3 
Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно оформленої 

дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

6.4 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у місті Ірпінь по                

вул. Тургенівська, 17 (на території Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. художнього профілю № 1                             

ім. А.С. Макаренка) 

-//- 



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 27.02.2018 року №38 «Про затвердження положення про умови та 

порядок надання платних соціальних послуг територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської 

ради» 

Канюра С.О. – 

нач. управління 

7.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

7.3 Про взяття на квартирний облік та переведення квартирної черги -//- 

7.4 Про тимчасове перекриття дорожнього руху по вулицях в м. Ірпінь -//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 

Про внесення змін до рішення № 163/3 від 16.10.2019року «Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

8.2 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 123/18 від 06.08.2019р. 
-//- 

8.3 

Про затвердження протоколу № 6 від 26.12.2019р. 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 

-//- 

8.4 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Перепеченку 

Кірілу Сергійовичу, 21.06.2006 р.н. 
-//- 

8.5 
Про встановлення опіки над малолітнім Перепеченком Кірілом 

Сергійовичем, 21.06.2006 р.н. 
-//- 

8.6 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Перепеченку 

Артему Сергійовичу, 05.04.2010 р.н. 
-//- 

8.7 
Про встановлення опіки над малолітнім Перепеченком Артемом 

Сергійовичем, 05.04.2010 р.н. 
-//- 

8.8 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої 

Поліщук Аделіни Миколаївни, 22.01.2016 р.н. з матір’ю, Галич Альоною 

Андріївною 

-//- 

8.9 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої 

Радько Олександри Юріївни, 20.11.2015 р.н., з матір’ю, Овраменко 

Світланою Іванівною 

-//- 

8.10 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Куть Богдана Олександровича, 28.10.2009 р.н., з матір’ю 

Гринішиною Тетяною Василівною 

-//- 

8.11 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Радушинського Олександра Андрійовича, 12.08.2015 р.н., та 

малолітньої Радушинської Анастасії Андріївни, 30.04.2013 р.н., з матір’ю, 

Кихтенко Людмилою Василівною 

-//- 

8.12 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Грушецького Олександра Володимировича відносно малолітніх дітей: 

Грушецького Нікіти Олександровича, 08.02.2013 р.н. та Грушецької 

Анастасії Олександрівни, 09.08.2011 р.н. 

-//- 

8.13 
Про встановлення опіки над майном малолітньої Комарової Кіри 

Ярославівни, 13.04.2009 р.н. 
-//- 

8.14 

Про надання дозволу неповнолітньому Блонському Дмитру Андрійовичу, 

19.06.2004 р.н., зі згоди матері, Блонської Наталії Олександрівни, на 

першочергове отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, як члену родини, загиблого (померлого) 

учасника АТО, з подальшою реєстрацією права власності на земельну 

ділянку на його ім’я 

-//- 



8.15 

Про надання дозволу Смірновій Юлії Борисівні та Смірнову Володимиру 

Олександровичу на укладення договору про виділення часток у спільному 

майні подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,            

вул. Мінеральна, буд. 7к, кв. 16, в якій має право користування їх 

малолітній син, Смірнов Андрій Володимирович, 14.01.2018 р.н. 

-//- 

8.16 

Про надання дозволу Шавель Світлані Якимівні на дарування квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану (Воїнів-

Інтернаціоналістів), буд. 18-д, кв. 6, в якій зареєстрований неповнолітній 

онук, Ковальов Даніїл Юрійович, 12.07.2005 р.н., на ім’я доньки, 

Ковальової Ольги Ернcтівни 

-//- 

8.17 

Про надання дозволу бабусі, Майковій Тетяні Павлівні, на укладення 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, 

вул. Вереснева, буд. 22, кв. 15, на ім’я малолітнього онука, Майкова Кіріла 

Сергійовича, 26.10.2010 р.н. 

-//- 

8.18 

Про надання дозволу Григурку Віталію Миколайовичу на продаж 1/3 

частини квартири за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Богдана 

Хмельницького (Кірова), буд. 6, кв. 3, в якій зареєстровані малолітні 

Агафонов Олександр Сергійович, 14.08.2008 р.н., та Агафонова Дар’я 

Сергіївна, 14.03.2010 р.н., на ім’я Агафонової Юлії Миколаївни 

-//- 

8.19 

Про надання дозволу матері, Ріпі Наталії Віталіївні, від імені малолітньої 

доньки, Ріпи Єлизавети Володимирівни, 17.10.2007 р.н.,  на продаж 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 73, кв. 10, 

та на прийняття в дар 3/10 частини будинку за адресою: Київська обл.,                  

м. Ірпінь, вул. Щаслива (Фрунзе), буд. 2, на її ім’я 

-//- 

8.20 

Про надання дозволу Ісаченку Олегу Анатолійовичу на дарування будинку 

та земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:031:0084, площею 

0,0644 га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 43, в 

якому зареєстрований малолітній онук, Ісаченко Максим Олександрович, 

17.07.2017 р.н., на ім’я сина, Ісаченка Олександра Олеговича 

-//- 

8.21 

Про надання дозволу Ахмєдову Джаванширу Садих огли на дарування 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська,               

буд. 6а, кв. 46, в якій зареєстровані малолітні онуки, Ахмєдов Садиг Фуад 

огли, 11.03.2017 р.н., та Ахмєдов Рафіг Фуад огли, 18.01.2008 р.н., на ім’я 

сина, Ахмєдова Фуада Джаваншир огли 

-//- 

8.22 

Про надання дозволу батьку, Габреляну Андрію Юрійовичу, на укладення 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                    

вул. Шевченка Тараса, буд.5, кв.66, на ім’я малолітнього сина, Габреляна 

Юрія Андрійовича, 28.01.2013р.н. 

-//- 

8.23 

Про надання дозволу матері, Вінниченко Зоряні Богданівні, від імені дітей, 

Вінниченка Володимира Валерійовича, 27.07.2006 р.н., та Вінниченко 

Валерії Валеріївни, 07.10.2011 р.н., на продаж по 1/6 частині автомобіля 

марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2013 року випуску, сірого 

кольору, шасі (кузов, рама) № WV2ZZZ7HZDH101853, типу  загальний 

легковий - загальний пасажирський-В, реєстраційний номер - АІ5098ІА, та 

по 1/3 частині автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «Т4», 2003 року 

випуску, жовтого кольору, шасі (кузов, рама) № WV1ZZZ70Z3H006145,    

№ VIN WV1ZZZ70Z3H006145, типу ТЗ - легковий пасажирський, 

реєстраційний номер - АІ6446СА 

-//- 

8.24 

Про надання дозволу батьку, Олійнику Олексію Володимировичу, 

представляти законні права та інтереси малолітнього сина, Олійника 

Тимофія Олексійовича, 11.10.2017р.н., при укладенні та підписанні 

договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 

3210946200:01:030:0070, площею 0,0036га), на якій розташоване нерухоме 

майно, яке належить малолітньому, а саме, магазин за адресою: Київська 

обл., смт. Коцюбинське, вул. Залізнична, 2/10-а, на його ім’я 

-//- 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 


