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від  „23” жовтня 2018 р.
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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 20

засідання  виконавчого  комітету
від  „23” жовтень 2018 р.                   м.  Ірпінь

      
Головуючий        Попсуй А.В.     – в.о. міського голови – 
                                                                      секретар ради

 
Секретар                      Негреша Д.М.  – керуючий справами                                                
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Маркушин О.Г.
Чернявська О.І.
Пащинський С.І.
Головкевич М.М.
Демчишин Д.Д.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Чмелюк В.В. Член виконкому
Копач М.І. Член виконкому
Гірник А.П. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Лаговська Т.В.
Кульчицька Ю.А.
Кижлай С.В.
Михальченко Л.Я.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Нельзін М.С., Вигінний В.М., Прилипко Ю.І., Попруга М.П.,
Памазан А.С.,  

 
Присутні на засіданні:

1. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу
2. Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління
3. Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР
4. Калічка А.А. Директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс»
5. Остапчук Ж. Нач.юридичного відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
6. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури
4. Нечитайло О.Р. Нач. відділу забезпечення діяльності апарату ради
5. Зброжек П.В. Нач. управ. праці та соціального захисту населення

2



6. Олійнич О.Р. Директор КП «Ірпіньзеленбуд»
7. Костюк О.О. Нач. відділу з питань НС, О та ЦР
8. Літвинов А.В. Нач. управління ІРІ та ЖКГ
9. Терещенко А.І. Нач. служби у справах сім’ї та дітей
10. Скрипник С.Ф. Директор КП «УЖКГ «Ірпінь»
11. Бабенко В.О. Газета «Ірпінський вісник»
12. Представники Інформаційне агенство ITV
13. Представники телеканалу «Погляд»
14. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

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

ВИСТУПИЛИ: 

Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ
-      Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення по даховій
котельні,  що  надаються  ПКПП  «Теплокомунсервіс»  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Ветеранів Афганістану, 18-Д
-      Про  затвердження  переліку  платних  послуг  з  медичного  обслуговування,  які
надаються КЗ «ІЦМЛ»
-      Про  встановлення  тарифів  на  теплову  енергію  і  послуги  з  централізованого
опалення та  , які надає Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31)

Скрипник С.Ф.- директор КП «УЖКГ «Ірпінь»
- Про  внесення змін до рішення від 29 серпня 2018р.  №174  про затвердження
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  фонтанів  у  м.  Ірпінь,
Київської обл.»

Зброжек П.В. - начальник управління праці та соціального захисту населення
- Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, осіб, які
брали участь у бойових діях на території інших держав,  а також членів їх сімей та
потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті  Ірпінської  міської
ради
- Про  зміни  в  складі  комісії  з  питань  проведення  безоплатного  капітального
ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу при
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради
- Про  внесення  змін  до  складу  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Ірпінської  міської  ради  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  Ірпінської
міської ради № 125 від 19.06.2018 р.

Данилюк Є.В. - начальник фінансового управління
- Про впорядкування бухгалтерської  звітності  щодо кредиторної  заборгованості
згідно Постанови КМУ №110 від 14.10.2018р.

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:
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№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
Про створення комісії по прийому-передачі виконаних будівельних робіт,
послуг та матеріальних цінностей в комунальну власність м. Ірпінь

Негреша Д.М. –
керуючий справами

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,
ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

2.1
Про затвердження  нового складу комісії з питань техногенно- екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій
Костюк О.О. –

начальник відділу

2.2
Про проведення приписки  громадян 2002 року народження до призовної

дільниці  Ірпінсько-Бучанського  об’єднаного  міського  військового
комісаріату

-//-

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

3.1

Про  затвердження  складу  тимчасової  комісії  виконавчого  комітету
Ірпінської  міської  ради  з  питань  погашення  заборгованості  із  виплати
заробітної  плати,  (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат 

Зброжек П.В. –
начальник
управління

3.2
Про затвердження складу робочої групи з питання забезпечення реалізації
рішень,  спрямованих  на  підвищення  рівня  оплати  праці  та  дотримання
норм законодавства в  частині мінімальної заробітної плати

-//-

3.3
Про  затвердження складу міської ради з питань безпечної життєдіяльності
населення 

-//-

3.4
Про  затвердження  складу  робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати
заробітної плати за зайнятості населення

-//-

3.5
Про внесення змін до складу комісії  для розгляду питань, пов’язаних із
встановлення статусу учасника війни

-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»

4.1
Про  надання  дозволу  на  знесення  зелених  насаджень  у  зв’язку  з

упорядкуванням  території  міста  Ірпеня  (проїзд  загального
користування

по вулиці  Білокур, 2-т)

Олійнич О.Р. –
директор КП

4.2
Про  надання  дозволу  на  видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  та

зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня
по вулиці Мінеральна

-//-

4.3
Про  надання  дозволу  на  знесення  зелених  насаджень  у  зв’язку  з

упорядкуванням  території  міста  Ірпеня  (проїзд  загального
користування по вулиці  Павленка, 54в, 54г)

-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС»

5.1
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Побудова

телекомунікаційної  мережі  101018-СКС  за  адресою:
вул. Ново-Оскольська 2Є в м. Ірпінь, Київської області»

Калічка А.А. –
директор КП

5.2
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Побудова

телекомунікаційної  мережі  131018-СКС  за  адресою:
вул. Ново-Оскольська 2Ж в м. Ірпінь, Київської області»

-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

6.1
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Будівництво водопровідної мережі по вул. Курська до вул. Давидчука в м.
Ірпінь Київської області»

Остапчук Ж. –нач.
юридичного відділу

КП
6.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//-
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ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

7.1 Про внесення змін до квартирних справ
Літвинов А.В.-  
нач. управління

ІРІ та ЖКГ
7.2 Про зняття з квартирного обліку -//-

7.3 Про надання ордеру на житлове приміщення -//-

7.4 Про передачу квартир у власність громадян -//-

7.5
Про надання службових ордерів на житлове приміщення за адресою:   смт.
Ворзель, вул. Кленова, 11-Б

-//-

7.6
Про надання службових ордерів на житлове приміщення за адресою:  смт.
Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26

-//-

7.7 Про виключення жилого приміщення з числа службових -//-

7.8 Про видачу свідоцтва про право власності на житло -//-

7.9
Про внесення змін до  складу тендерного комітету виконавчого комітету
Ірпінської міської ради

-//-

7.10
Про  затвердження  нового  складу  робочої  групи  з  перевірки
обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги

-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

8.1
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав  Рипунової  Анастасії  Олександрівни  відносно  малолітнього  сина,
Зарудницького Іллі Ігоровича, 07.10.2005 року народження

Терещенко А.І. –
начальник служби

8.2
Про визначення способу участі батька, Долгополова Дениса Олеговича, у
вихованні малолітніх доньок: Долгополової Ельміри Денисівни, 16.11.2011
р.н., та Долгополової Іванни Денисівни, 02.06.2017 р.н.

-//-

8.3
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої
Зектер Поліни Володимирівни, 06.12.2010 р.н., з матір’ю,  Зектер Ольгою
Мусіївною

-//-

8.4

Про надання дозволу матері,  Миронюк Олександрині Володимирівні,  на
зняття  з  реєстрації  малолітнього  сина,  Чуба  Ростислава
Дмитровича,16.02.2009  р.н.,  з  адреси:  Дніпропетровська  обл.,
м.  Кам’янське,  вул.  Яблунева,  буд.  48,  та  на  реєстрацію  за  адресою:
м.  Ірпінь,  вул.  Білокур,  буд.  7-б,  кв.  9,  без  згоди  батька,  Чуба  Дмитра
Євгенійовича

-//-

8.5

Про надання дозволу матері, Фроловій Марині Миколаївні, на реєстрацію
малолітньої  доньки,  Фролової  Віталіни  Ігорівни,  13  травня  2007  року
народження, за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська,             буд. 2н,
кв. 1, без згоди батька, Фролова Ігоря Едуардовича

-//-

8.6
Про  надання  Добриніній  Євгенії  Віталіївні,  22  липня  1997  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій  та
збройних конфліктів

-//-

8.7
Про надання неповнолітньому Санжаревському Кирилу Владиславовичу,
20  березня  2001  року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

8.8
Про надання  малолітньому Ростову Богдану  Юрійовичу, 29  липня  2009
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

-//-

8.9
Про надання неповнолітньому Барєєву Віталію Олеговичу, 07 квітня 2004
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

-//-
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8.10
Про  надання  малолітньому  Барєєву  Олександру  Юрійовичу,  06  травня
2005  року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

8.11
Про надання малолітньому Некрасову Олександру Миколайовичу,        23
вересня  2005  року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

8.12
Про надання  неповнолітній  Некрасовій  Анастасії  Миколаївні,  19  квітня
2004  року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

8.13
Про  надання  неповнолітній  Якимовій  Євгенії  Валентинівні,  26  червня
2001  року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

8.14
Про надання малолітній Сухорученко Валерії Євгенівні, 04 листопада 2004
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

-//-

8.15
Про  визначення  способу  участі  батька,  Прохоренка  Михайла
Михайловича,  у  вихованні  малолітньої  доньки  Прохоренко  Мирослави
Михайлівни, 25 вересня 2012 року народження

-//-

8.16
Про  надання  дозволу  Долговій  Софії  Вадимівні  представляти  законні
права  та  інтереси  малолітньої  доньки  Ліщишиної  Марії  Юріївни,
03.10.2006 р.н. при укладанні договорів оренди

-//-

8.17

Про надання  дозволу  Бодановій Крістіні  Юріївні  на  зняття  з  реєстрації
малолітнього  Боданова  Володимира  Олексійовича,  27.12.2006  р.н.  з
адреси: м. Ірпінь, вул. Багірова (Чапаєва) бул. 32 та реєстрацію за адресою:
м.  Ірпінь,  вул.  Багірова,  32-б,  без  згоди  батька  Боданова  Олексія
Володимировича

-//-

8.18

Про  надання  дозволу  Вінник  Наталії  Вікторівні  на  зняття  з  реєстрації
малолітньої  Вінник Аріни Михайлівни, 19.02.2012 р.н. з адреси: Донецька
обл.,  м.  Донецьк,  вул.  Університетська,  буд.14,  кв.44,  та  реєстрацію  за
адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд.6а,6є, кв.18, без згоди батька
Вінник Михайла Олександровича

-//-

8.19

Про  надання  дозволу   Малицькій  Наталії  Юріївні  на  реєстрацію  свого
малолітнього Малицького Кирила Дмитровича, 21.04.2017 р.н. за адресою:
м.  Ірпінь,  вул.  Тищенка,  буд.21,  без  згоди  батька  Палєєва  Дмитра
Романовича

-//-

8.20
Про  затвердження  положення  про  мобільну  бригаду  соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насилля
та/або насильства за ознакою статі

-//-

8.21
Про  встановлення  опіки  над  майном  неповнолітньої  Гаглоєвої  Марії
Вячеславівни, 06.06.2001 р.н.

-//-

8.22
Про  надання  дозволу  Черняк  Нелі  Іванівні  на  укладення  договору
дарування  будинку  та  земельної  ділянки  за  адресою  м.  Ірпінь,
вул. Висока, буд. 1-А

-//-

8.23
Про надання  дозволу  Балендор  Крістіні  Олександрівні  на  укладання  та
підписання  договору  купівлі-продажу  кімнати  за  адресою:
смт. Коцюбинське, вул. Бакала, буд. 52, кім. 10

-//-

8.24
Про  надання  дозволу  Прилипко Валентину  Олексійовичу  на  укладання
договору  купівлі-продажу  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,
вул. Тургенівська, буд. 10, кв. 100

-//-
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8.25

Про  надання  дозволу  Пономаренко  Ганні  Ярославівні  представляти
законні  права  та  інтереси  своєї  малолітньої  доньки  Пономаренко Діани
Денисівни, 24.04.2011 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-
продажу квартири № 63 та нежитлового приміщення № 83к за адресою: м.
Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 105б

-//-

8.26

Про надання дозволу Ціціленко О.А., Ціціленко Т.П., Соколюку О.А. на
укладання  договору  щодо  розподілу  в  два  окремі  об’єкти  власності
житлового  будинку  та  земельних  ділянок  розташованих  за  адресою:
м. Ірпінь, вул. Лисенка, 11 з присвоєнням нових адресних номерів

-//-

8.27
Про  надання  дозволу  Рябовол  Катерині  Володимирівні  на  укладання
договору  дарування  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,
вул. Ново-Оскольська, буд. 1к, кв. 37

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

9.1
Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого  майна  –  дачному
будинку  гр. Бемм О. М. в м. Ірпінь по вул. Луговій

Сапон М.М. –
начальник відділу

9.2
Про присвоєння поштової  адреси об’єкту нерухомого майна –  дачному
будинку  гр. Пархоменко О. О. в м. Ірпінь по вул. Луговій

-//-

9.3

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської
ради № 195/4 від 02.10.2018 року: «Про зміну адресного номеру земельної
ділянки гр. Пікулика О. Б. в м. Ірпінь по                                           вул.
Університетській, 25»

-//-

9.4
Про   присвоєння  нової  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку гр. Ткачук М.Є. в м. Ірпінь,   вул.
Незалежності, 19-є

-//-

9.5
Про оформлення ТОВ «ІРПІНЬ ЦЕНТР ПАРК» дозволу  на  розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

-//-

9.6
Про оформлення  ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами в м. Ірпінь

-//-

9.7
Про  зміну  адресного  номеру  земельних  ділянок,  що  знаходяться  у
власності гр.  Харченко О.Д. в м. Ірпінь по вул.  Університетська, 15-а

-//-

9.8
Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого
майна – житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50 

-//-

9.9
Про  оформлення  ТОВ  «Обслуговуюча  компанія  «Сінергія-2  Сервіс»
дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь

-//-

9.10
Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого
майна - дачному будинку гр. Руденко І.В. в м. Ірпінь по вул. Козацька, 2

-//-

 
Голосували:

“За” – 15
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0
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П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

ПИТАННЯ 
1. СЛУХАЛИ: Про  створення  комісії  по  прийому-передачі  виконаних

будівельних  робіт,  послуг  та  матеріальних  цінностей  в
комунальну власність м. Ірпінь

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 201  «Про створення комісії  по

прийому-передачі виконаних будівельних робіт, послуг та
матеріальних цінностей в комунальну власність м. Ірпінь»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
2. СЛУХАЛИ: Про  впорядкування  бухгалтерської  звітності  щодо

кредиторної заборгованості згідно Постанови КМУ №110
від 14.10.2018р.

Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  202   «Про  впорядкування

бухгалтерської звітності щодо кредиторної заборгованості
згідно  Постанови  КМУ  №110  від  14.10.2018р.»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ  ВІДДІЛУ  З  ПИТАНЬ  НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

3.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження   нового  складу  комісії  з  питань
техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Доповідає: Костюк О.О.-  нач.відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 203/1  «Про затвердження  нового

складу комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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3.2 СЛУХАЛИ: Про  проведення  приписки   громадян  2002  року
народження до призовної дільниці Ірпінсько-Бучанського
об’єднаного міського військового комісаріату 

Доповідає: Костюк О.О.-  нач.відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 203/2  «Про проведення приписки

громадян  2002  року  народження  до  призовної  дільниці
Ірпінсько-Бучанського  об’єднаного  міського  військового
комісаріату»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»
4. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення від 29 серпня 2018р.  №174

про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт фонтанів у м. Ірпінь, Київської обл.»

Доповідає: Скрипник С.Ф.-  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  204  «Про   внесення  змін  до

рішення від 29 серпня 2018р.   №174  про затвердження
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт фонтанів у м. Ірпінь, Київської обл.»»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

5.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження складу тимчасової комісії виконавчого
комітету  Ірпінської  міської  ради  з  питань  погашення
заборгованості  із  виплати  заробітної  плати,  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних
виплат 

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 205/1 «Про затвердження складу
тимчасової комісії виконавчого комітету Ірпінської міської
ради  з  питань  погашення  заборгованості  із  виплати
заробітної  плати,  (грошового  забезпечення),  пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.2 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  складу  робочої  групи  з  питання
забезпечення  реалізації  рішень,  спрямованих  на
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підвищення  рівня  оплати  праці  та  дотримання  норм
законодавства в  частині мінімальної заробітної плати 

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 205/2 «Про затвердження складу
робочої  групи з питання забезпечення реалізації рішень,
спрямованих  на  підвищення  рівня  оплати  праці  та
дотримання  норм  законодавства  в   частині  мінімальної
заробітної плати»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.3 СЛУХАЛИ: Про  затвердження складу міської ради з питань безпечної
життєдіяльності населення 

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 205/3 «Про  затвердження складу
міської  ради  з  питань  безпечної  життєдіяльності
населення»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.4 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  складу  робочої  групи  з  питань
легалізації  виплати  заробітної  плати  за  зайнятості
населення 

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 205/4 «Про затвердження складу
робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати  заробітної
плати за зайнятості населення»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії для розгляду питань,
пов’язаних із встановлення статусу учасника війни 

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  205/5  «Про  внесення  змін  до
складу  комісії  для  розгляду  питань,  пов’язаних  із
встановлення статусу учасника війни»  (додається)
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Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.6 СЛУХАЛИ: Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом
деяких  категорій  осіб,  які  захищали  незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, осіб, які
брали участь у бойових діях на території інших держав, а
також  членів  їх  сімей  та  потребують  поліпшення
житлових  умов  при  виконавчому  комітеті  Ірпінської
міської ради 

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 205/6 «Про зміни в складі комісії з
питань  забезпечення  житлом  деяких  категорій  осіб,  які
захищали  незалежність,  суверенітет  та  територіальну
цілісність України, осіб, які брали участь у бойових діях
на  території  інших  держав,  а  також членів  їх  сімей  та
потребують поліпшення житлових умов при виконавчому
комітеті Ірпінської міської ради»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.7 СЛУХАЛИ: Про  зміни  в  складі  комісії  з  питань  проведення
безоплатного  капітального  ремонту  власних  житлових
будинків і  квартир осіб,  що мають право на таку пільгу
при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 205/7 «Про зміни в складі комісії з
питань  проведення  безоплатного  капітального  ремонту
власних  житлових  будинків  і  квартир  осіб,  що  мають
право на таку пільгу при виконавчому комітеті Ірпінської
міської ради»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.8 СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  складу  опікунської  ради  при
виконавчому  комітеті  Ірпінської  міської  ради
затвердженого рішенням виконавчого комітету Ірпінської
міської ради № 125 від 19.06.2018 р.

Доповідає: Зброжек  П.В.-  нач.  управ.  праці  та  соціального  захисту
населення

ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  205/8  «Про  внесення  змін  до
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складу  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Ірпінської  міської  ради  затвердженого  рішенням
виконавчого комітету Ірпінської  міської  ради № 125 від
19.06.2018 р.»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»
6.1 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  знесення  зелених  насаджень  у

зв’язку з  упорядкуванням території  міста  Ірпеня (проїзд
загального користування по вулиці  Білокур, 2-т)

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 206/1 «Про надання дозволу на

знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням
території міста Ірпеня (проїзд загального користування
по вулиці  Білокур, 2-т)»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних
дерев та  зелених насаджень у зв’язку з  упорядкуванням
території міста Ірпеня по вулиці Мінеральна

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 206/2 «Про надання дозволу на

видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  та  зелених
насаджень  у  зв’язку  з  упорядкуванням  території  міста
Ірпеня по вулиці Мінеральна»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.3 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  знесення  зелених  насаджень  у
зв’язку з  упорядкуванням території  міста  Ірпеня (проїзд
загального користування по вулиці  Павленка, 54в, 54г)

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 206/3 «Про надання дозволу на

знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням
території міста Ірпеня (проїзд загального користування по
вулиці  Павленка, 54в, 54г)»  (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС »
7.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту

«Побудова  телекомунікаційної  мережі  101018-СКС  за
адресою: вул. Ново-Оскольська 2Є в м. Ірпінь, Київської
області»

Доповідає: Калічка А.А. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  207/1  «Про  затвердження

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Побудова
телекомунікаційної  мережі 101018-СКС за адресою:  вул.
Ново-Оскольська  2Є  в  м.  Ірпінь,  Київської  області»»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Побудова  телекомунікаційної  мережі  131018-СКС  за
адресою: вул. Ново-Оскольська 2Ж в м. Ірпінь, Київської
області»

Доповідає: Калічка А.А. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  207/2  «Про  затвердження

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Побудова
телекомунікаційної  мережі 131018-СКС за адресою:  вул.
Ново-Оскольська  2Ж  в  м.  Ірпінь,  Київської  області»»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
8.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації

проекту  «Будівництво  водопровідної  мережі  по  вул.
Курська до вул. Давидчука в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  208/1 «Про  затвердження

проектно-кошторисної  документації   проекту
«Будівництво  водопровідної  мережі  по  вул.  Курська  до
вул. Давидчука в м. Ірпінь Київської області» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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8.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  208/2 «Про  затвердження

проектно-кошторисної документації» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
9.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирних справ 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  209/1 «Про  внесення  змін  до

квартирних справ» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.2 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/2 «Про зняття з квартирного

обліку» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.3 СЛУХАЛИ: Про надання ордеру на житлове приміщення 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  209/3 «Про  надання  ордеру  на

житлове приміщення» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.4 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/4 «Про передачу  квартир у

власність громадян» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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9.5 СЛУХАЛИ: Про надання службових ордерів на житлове приміщення
за адресою:   смт. Ворзель, вул. Кленова, 11-Б 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/5 «Про надання службових

ордерів  на  житлове  приміщення  за  адресою:    смт.
Ворзель, вул. Кленова, 11-Б» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.6 СЛУХАЛИ: Про надання службових ордерів на житлове приміщення
за адресою:  смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/6 «Про надання службових

ордерів  на  житлове  приміщення  за  адресою:   смт.
Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.7 СЛУХАЛИ: Про виключення жилого приміщення з числа службових 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/7 «Про виключення жилого

приміщення з числа службових» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.8 СЛУХАЛИ: Про видачу свідоцтва про право власності на житло 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/8 «Про видачу свідоцтва про

право власності на житло» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.9 СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до   складу  тендерного  комітету
виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  209/9 «Про  внесення  змін  до

складу  тендерного  комітету  виконавчого  комітету
Ірпінської міської ради» (додається)
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Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.10 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  робочої  групи  з
перевірки обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні
послуги 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/10 «Про затвердження нового

складу робочої групи з перевірки обґрунтованості тарифів
на житлово-комунальні послуги» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.11 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб
населення  по  даховій  котельні,  що  надаються  ПКПП
«Теплокомунсервіс» за адресою: м. Ірпінь, вул. Ветеранів
Афганістану, 18-Д 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/11 «Про встановлення тарифів

на  теплову  енергію  для  потреб  населення  по  даховій
котельні,  що  надаються  ПКПП  «Теплокомунсервіс»  за
адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Ветеранів  Афганістану,  18-Д»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку платних послуг з  медичного
обслуговування, які надаються КЗ «ІЦМЛ»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  209/12 «Про  затвердження

переліку платних послуг з медичного обслуговування, які
надаються КЗ «ІЦМЛ» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.13 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію і послуги з
централізованого  опалення  та  гарячого  водопостачання,
які  надає  Університет  державної  фіскальної  служби
України (м. Ірпінь, вул. Університетська, 31)
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Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 209/13 «Про встановлення тарифів

на теплову енергію і послуги з централізованого опалення
та  гарячого  водопостачання,  які  надає  Університет
державної  фіскальної  служби  України  (м.  Ірпінь,  вул.
Університетська, 31)» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

          ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
10.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення

батьківських  прав  Рипунової  Анастасії  Олександрівни
відносно  малолітнього  сина,  Зарудницького  Іллі
Ігоровича, 07.10.2005 року народження 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/1 «Про затвердження висновку

про доцільність позбавлення батьківських прав Рипунової
Анастасії  Олександрівни  відносно  малолітнього  сина,
Зарудницького  Іллі  Ігоровича,  07.10.2005  року
народження» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.2 СЛУХАЛИ: Про  визначення  способу  участі  батька,  Долгополова
Дениса  Олеговича,  у  вихованні  малолітніх  доньок:
Долгополової  Ельміри  Денисівни,  16.11.2011  р.н.,  та
Долгополової Іванни Денисівни, 02.06.2017 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/2 «Про визначення способу

участі батька, Долгополова Дениса Олеговича, у вихованні
малолітніх  доньок:  Долгополової  Ельміри  Денисівни,
16.11.2011  р.н.,  та  Долгополової  Іванни  Денисівни,
02.06.2017 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.3 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  визначення  місця
проживання  малолітньої  Зектер  Поліни  Володимирівни,
06.12.2010 р.н., з матір’ю,  Зектер Ольгою Мусіївною 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/3 «Про затвердження висновку

про  визначення  місця  проживання  малолітньої  Зектер
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Поліни Володимирівни, 06.12.2010 р.н., з матір’ю,  Зектер
Ольгою Мусіївною» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.4 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  матері,  Миронюк  Олександрині
Володимирівні, на зняття з реєстрації малолітнього сина,
Чуба  Ростислава  Дмитровича,16.02.2009р.н.,  з  адреси:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Яблунева, буд.
48, та на реєстрацію за адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур,
буд.  7-б,  кв.  9,  без  згоди  батька,  Чуба  Дмитра
Євгенійовича

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/4 «Про  надання  дозволу

матері, Миронюк Олександрині Володимирівні, на зняття
з  реєстрації  малолітнього  сина,  Чуба  Ростислава
Дмитровича,16.02.2009  р.н.,  з  адреси:  Дніпропетровська
обл.,  м.  Кам’янське,  вул.  Яблунева,  буд.  48,  та  на
реєстрацію за адресою: м. Ірпінь,  вул. Білокур,  буд.  7-б,
кв.  9,  без  згоди  батька,  Чуба  Дмитра  Євгенійовича»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.5 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  матері,  Фроловій  Марині
Миколаївні, на реєстрацію малолітньої доньки, Фролової
Віталіни  Ігорівни,  13  травня  2007  року  народження,  за
адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 2н, кв. 1,
без згоди батька, Фролова Ігоря Едуардовича

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/5 «Про  надання  дозволу

матері,  Фроловій  Марині  Миколаївні,  на  реєстрацію
малолітньої доньки, Фролової Віталіни Ігорівни, 13 травня
2007 року народження, за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-
Оскольська,  буд. 2н, кв. 1, без згоди батька, Фролова Ігоря
Едуардовича» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.6 СЛУХАЛИ: Про надання Добриніній Євгенії Віталіївні, 22 липня 1997
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
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Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/6 «Про надання Добриніній

Євгенії  Віталіївні,  22  липня  1997  року  народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.7 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітньому  Санжаревському  Кирилу
Владиславовичу,  20  березня  2001  року  народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/7 «Про  надання

неповнолітньому  Санжаревському  Кирилу
Владиславовичу,  20  березня  2001  року  народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.8 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Ростову Богдану Юрійовичу,
29  липня  2009  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/8 «Про надання малолітньому

Ростову  Богдану  Юрійовичу,  29  липня  2009  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.9 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітньому Барєєву Віталію Олеговичу,
07  квітня  2004  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/9 «Про  надання

неповнолітньому  Барєєву  Віталію  Олеговичу,  07  квітня
2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
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(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.10 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Барєєву  Олександру
Юрійовичу,  06  травня  2005  року  народження,  статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/10 «Про надання малолітньому

Барєєву  Олександру  Юрійовичу,  06  травня  2005  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.11 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Некрасову  Олександру
Миколайовичу,        23 вересня 2005 року народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/11 «Про надання малолітньому

Некрасову Олександру Миколайовичу,        23 вересня
2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.12 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітній  Некрасовій  Анастасії
Миколаївні,  19  квітня  2004  року  народження,  статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/12 «Про  надання

неповнолітній Некрасовій Анастасії Миколаївні, 19 квітня
2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0

10.13 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітній  Якимовій  Євгенії
Валентинівні,  26  червня  2001 року народження,  статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/13 «Про  надання

неповнолітній Якимовій Євгенії Валентинівні,  26 червня
2001 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.14 СЛУХАЛИ: Про надання  малолітній  Сухорученко Валерії  Євгенівні,
04 листопада 2004 року народження, статусу дитини, яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/14 «Про надання малолітній

Сухорученко Валерії  Євгенівні,  04  листопада  2004  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.15 СЛУХАЛИ: Про  визначення  способу  участі  батька,  Прохоренка
Михайла  Михайловича,  у  вихованні  малолітньої  доньки
Прохоренко Мирослави Михайлівни, 25 вересня 2012 року
народження 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/15 «Про визначення способу

участі  батька,  Прохоренка  Михайла  Михайловича,  у
вихованні  малолітньої  доньки  Прохоренко  Мирослави
Михайлівни,  25  вересня  2012  року  народження»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.16 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Долговій  Софії  Вадимівні
представляти  законні  права  та  інтереси  малолітньої
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доньки  Ліщишиної  Марії  Юріївни,  03.10.2006  р.н.  при
укладанні договорів оренди 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/16 «Про  надання  дозволу

Долговій Софії Вадимівні представляти законні права та
інтереси малолітньої  доньки Ліщишиної  Марії  Юріївни,
03.10.2006  р.н.  при  укладанні  договорів  оренди»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Бодановій Крістіні Юріївні на зняття
з  реєстрації  малолітнього  Боданова  Володимира
Олексійовича,  27.12.2006  р.н.  з  адреси:  м.  Ірпінь,  вул.
Багірова (Чапаєва)  бул.  32 та  реєстрацію за адресою: м.
Ірпінь,  вул.  Багірова,  32-б,  без  згоди  батька  Боданова
Олексія Володимировича

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/17 «Про  надання  дозволу

Бодановій  Крістіні  Юріївні  на  зняття  з  реєстрації
малолітнього  Боданова  Володимира  Олексійовича,
27.12.2006 р.н. з адреси: м. Ірпінь, вул. Багірова (Чапаєва)
бул. 32 та реєстрацію за адресою: м. Ірпінь, вул. Багірова,
32-б, без згоди батька Боданова Олексія Володимировича»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Вінник Наталії Вікторівні на зняття з
реєстрації  малолітньої   Вінник  Аріни  Михайлівни,
19.02.2012 р.н. з адреси: Донецька обл., м. Донецьк, вул.
Університетська, буд.14, кв.44, та реєстрацію за адресою:
м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд.6а,6є, кв.18, без згоди
батька Вінник Михайла Олександровича

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/18 «Про  надання  дозволу

Вінник  Наталії  Вікторівні  на  зняття  з  реєстрації
малолітньої  Вінник Аріни Михайлівни, 19.02.2012 р.н. з
адреси: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська,
буд.14,  кв.44,  та  реєстрацію за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Ново-Оскольська, буд.6а,6є, кв.18, без згоди батька Вінник
Михайла Олександровича» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0

10.19 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу   Малицькій  Наталії  Юріївні  на
реєстрацію  свого  малолітнього  Малицького  Кирила
Дмитровича,  21.04.2017  р.н.  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Тищенка,  буд.21,  без  згоди  батька  Палєєва  Дмитра
Романовича

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/19 «Про  надання  дозволу

Малицькій  Наталії  Юріївні  на  реєстрацію  свого
малолітнього Малицького Кирила Дмитровича, 21.04.2017
р.н. за адресою: м. Ірпінь, вул. Тищенка, буд.21, без згоди
батька Палєєва Дмитра Романовича» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.20 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  положення  про  мобільну  бригаду
соціально-психологічної  допомоги  особам,  які
постраждали від домашнього насилля та/або насильства за
ознакою статі 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/20 «Про  затвердження

положення про мобільну бригаду соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього
насилля та/або насильства за ознакою статі» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.21 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  майном  неповнолітньої
Гаглоєвої Марії Вячеславівни, 06.06.2001 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 210/21 «Про встановлення опіки

над майном неповнолітньої Гаглоєвої Марії Вячеславівни,
06.06.2001 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Черняк Нелі Іванівні на укладення
договору  дарування  будинку  та  земельної  ділянки  за
адресою м. Ірпінь, вул. Висока, буд. 1-А 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
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ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/22 «Про  надання  дозволу
Черняк  Нелі  Іванівні  на  укладення  договору  дарування
будинку та  земельної ділянки за адресою м. Ірпінь,  вул.
Висока, буд. 1-А» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.23 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Балендор Крістіні Олександрівні на
укладання  та  підписання  договору  купівлі-продажу
кімнати за адресою: смт. Коцюбинське,  вул. Бакала, буд.
52, кім. 10

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/23 «Про  надання  дозволу

Балендор  Крістіні  Олександрівні  на  укладання  та
підписання договору купівлі-продажу кімнати за адресою:
смт.  Коцюбинське,  вул.  Бакала,  буд.  52,  кім.  10»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Прилипко Валентину Олексійовичу
на  укладання  договору  купівлі-продажу  квартири  за
адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 10, кв. 100

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/24 «Про  надання  дозволу

Прилипко  Валентину  Олексійовичу  на  укладання
договору купівлі-продажу квартири за адресою: м. Ірпінь,
вул. Тургенівська, буд. 10, кв. 100» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.25 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Пономаренко  Ганні  Ярославівні
представляти законні права та інтереси своєї малолітньої
доньки  Пономаренко  Діани  Денисівни,  24.04.2011  р.н.,
при  укладанні  та  підписанні  договору  купівлі-продажу
квартири  №  63  та  нежитлового  приміщення  №  83к  за
адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 105б

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/25 «Про  надання  дозволу

Пономаренко  Ганні  Ярославівні  представляти  законні
права та інтереси своєї малолітньої доньки Пономаренко
Діани  Денисівни,  24.04.2011  р.н.,  при  укладанні  та

24



підписанні  договору  купівлі-продажу квартири  № 63  та
нежитлового  приміщення  №  83к  за  адресою:  м.  Ірпінь,
вул. Северинівська, буд. 105б» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.26 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Ціціленко  О.А.,  Ціціленко  Т.П.,
Соколюку О.А. на укладання договору щодо розподілу в
два  окремі  об’єкти  власності  житлового  будинку  та
земельних  ділянок  розташованих  за  адресою:  м.  Ірпінь,
вул. Лисенка, 11 з присвоєнням нових адресних номерів

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/26 «Про  надання  дозволу

Ціціленко  О.А.,  Ціціленко  Т.П.,  Соколюку  О.А.  на
укладання договору щодо розподілу в два окремі об’єкти
власності  житлового  будинку  та  земельних  ділянок
розташованих за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Лисенка,  11 з
присвоєнням нових адресних номерів» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.27 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рябовол Катерині Володимирівні на
укладання  договору  дарування  квартири  за  адресою:  м.
Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 1к, кв. 37

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  210/27 «Про  надання  дозволу

Рябовол Катерині  Володимирівні  на укладання договору
дарування  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,   вул.  Ново-
Оскольська, буд. 1к, кв. 37» (додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Чернявська О.І. з дозволу головуючого залишила засідання виконавчого комітету

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
11.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого майна  –

садовому будинку  гр. Бемм О. М. в м. Ірпінь по вул. Луговій
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/1  «Про присвоєння поштової адреси

об’єкту нерухомого майна – садовому будинку  гр. Бемм О. М. в
м. Ірпінь по вул. Луговій»  (додається)
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Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого майна  –
садовому  будинку   гр.  Пархоменко О.  О.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Луговій
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/2  «Про присвоєння поштової адреси

об’єкту нерухомого майна –  садовому будинку  гр. Пархоменко
О. О. в м. Ірпінь по вул. Луговій»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради № 195/4 від 02.10.2018 року: «Про зміну адресного
номеру  земельної  ділянки  гр.  Пікулика  О.  Б.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Університетській, 25»
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/3  «Про внесення змін до рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №  195/4  від
02.10.2018 року: «Про зміну адресного номеру земельної ділянки
гр.  Пікулика  О.  Б.  в  м.  Ірпінь  по   вул.  Університетській,  25»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.4 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння нової поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого  майна  -  житловому  будинку  гр.  Ткачук  М.Є.  в  м.
Ірпінь,   вул.  Незалежності, 19-є
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/4  «Про  присвоєння нової поштової

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому
будинку гр. Ткачук М.Є. в м. Ірпінь,   вул.  Незалежності, 19-є»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.5 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ТОВ  «ІРПІНЬ  ЦЕНТР  ПАРК»  дозволу  на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
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ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/5  «Про оформлення ТОВ «ІРПІНЬ
ЦЕНТР  ПАРК»  дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої
реклами в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/6  «Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН

2015» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м.
Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.7 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельних ділянок, що знаходяться
у  власності  гр.   Харченко  О.Д.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Університетська, 15-а
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  211/7  «Про  зміну  адресного  номеру

земельних  ділянок,  що  знаходяться  у  власності  гр.   Харченко
О.Д. в м. Ірпінь по вул.  Університетська, 15-а»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.8 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –  житловому  будинку  з  вбудованими
нежитловими приміщеннями гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по
вул.  Тургенівській, 50   
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/8  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями гр. Харченко В.М. в
м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.9 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ТОВ  «Обслуговуюча  компанія  «Сінергія-2
Сервіс»  дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м.
Ірпінь
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Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  211/9  «Про  оформлення  ТОВ

«Обслуговуюча  компанія  «Сінергія-2  Сервіс»   дозволу  на
розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.10 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - дачному будинку гр. Руденко І.В. в м. Ірпінь
по вул. Козацька, 2
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 211/10  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна - дачному будинку гр.
Руденко І.В. в м. Ірпінь по вул. Козацька, 2»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий                            А.В. Попсуй
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П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконавчого комітету Ірпінської міської ради

                                                                           від  „23” жовтня 2018 р.

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.
Про  створення  комісії  по  прийому-передачі  виконаних  будівельних  робіт,
послуг та матеріальних цінностей в комунальну власність м. Ірпінь

201

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

2.
Про впорядкування бухгалтерської звітності щодо кредиторної заборгованості
згідно Постанови КМУ №110 від 14.10.2018р.

202

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,
ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

3.1
Про  затвердження   нового  складу  комісії  з  питань  техногенно-  екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

203/1

3.2
Про  проведення  приписки   громадян  2002  року  народження  до  призовної
дільниці Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату

203/2

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»

4.
Про  внесення змін до рішення від 29 серпня 2018р.  №174  про затвердження
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  фонтанів  у  м.
Ірпінь, Київської обл.»

204

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

5.1

Про затвердження складу тимчасової комісії виконавчого комітету Ірпінської
міської ради з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати,
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 205/1

5.2
Про  затвердження  складу  робочої  групи  з  питання  забезпечення  реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в  частині мінімальної заробітної плати

205/2

5.3
Про  затвердження складу міської  ради з  питань  безпечної  життєдіяльності
населення 

205/3

5.4
Про  затвердження  складу  робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати
заробітної плати за зайнятості населення

205/4

5.5
Про  внесення  змін  до  складу  комісії  для  розгляду  питань,  пов’язаних  із
встановлення статусу учасника війни

205/5

5.6

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб,
які захищали незалежність,  суверенітет та  територіальну цілісність України,
осіб,  які  брали  участь  у  бойових  діях  на  території  інших  держав,  а  також
членів їх сімей та  потребують поліпшення житлових умов при виконавчому
комітеті Ірпінської міської ради

205/6

5.7

Про  зміни  в  складі  комісії  з  питань  проведення  безоплатного  капітального
ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку
пільгу при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 205/7

5.8
Про  внесення  змін  до  складу  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Ірпінської  міської  ради  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету
Ірпінської міської ради № 125 від 19.06.2018 р.

205/8
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ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»

6.1
Про  надання  дозволу  на  знесення  зелених  насаджень  у  зв’язку  з
упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування
по вулиці  Білокур, 2-т)

206/1

6.2
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та зелених
насаджень  у  зв’язку  з  упорядкуванням  території  міста  Ірпеня  по  вулиці
Мінеральна

206/2

6.3
Про  надання  дозволу  на  знесення  зелених  насаджень  у  зв’язку  з
упорядкуванням  території  міста  Ірпеня  (проїзд  загального  користування  по
вулиці  Павленка, 54в, 54г)

206/3

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС»

7.1
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Побудова
телекомунікаційної  мережі  101018-СКС  за  адресою:
вул. Ново-Оскольська 2Є в м. Ірпінь, Київської області»

207/1

7.2
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Побудова
телекомунікаційної  мережі  131018-СКС  за  адресою:
вул. Ново-Оскольська 2Ж в м. Ірпінь, Київської області»

207/2

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

8.1
Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту «Будівництво
водопровідної мережі по вул. Курська до вул. Давидчука в м. Ірпінь Київської
області»

208/1

8.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 208/2

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

9.1 Про внесення змін до квартирних справ 209/1

9.2 Про зняття з квартирного обліку 209/2

9.3 Про надання ордеру на житлове приміщення 209/3

9.4 Про передачу квартир у власність громадян 209/4

9.5
Про надання службових ордерів на житлове приміщення за адресою:   смт.
Ворзель, вул. Кленова, 11-Б

209/5

9.6
Про  надання  службових  ордерів  на  житлове  приміщення  за  адресою:   смт.
Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26

209/6

9.7 Про виключення жилого приміщення з числа службових 209/7

9.8 Про видачу свідоцтва про право власності на житло 209/8

9.9
Про  внесення  змін  до   складу  тендерного  комітету  виконавчого  комітету
Ірпінської міської ради

209/9

9.10
Про затвердження нового складу робочої  групи з перевірки обґрунтованості
тарифів на житлово-комунальні послуги

209/10

9.11
Про  свтановлення  тарифів  на  теплову  енергію  для  потреб  населення  по
даховій  котельні,  що  надаються  ПКПП  «Теплокомунсервіс»  за  адресою:  м.
Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-Д

209/11

9.12
Про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування, які
надаються КЗ «ІЦМЛ»

209/12

9.13
Про встановлення тарифів на теплову енергію і  послуги з централізованого
опалення  та  гарячоговодопостачання,  які  надає  Університет  державної
фіскальноїслужби України (м. Ірпінь, вул. Університетська, 31)

209/13

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
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10.1
Про затвердження  висновку про доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Рипунової  Анастасії  Олександрівни  відносно  малолітнього  сина,
Зарудницького Іллі Ігоровича, 07.10.2005 року народження

210/1

10.2
Про  визначення  способу  участі  батька,  Долгополова  Дениса  Олеговича,  у
вихованні  малолітніх  доньок:  Долгополової  Ельміри  Денисівни,  16.11.2011
р.н., та Долгополової Іванни Денисівни, 02.06.2017 р.н.

210/2

10.3
Про  затвердження  висновку  про  визначення  місця  проживання  малолітньої
Зектер  Поліни  Володимирівни,  06.12.2010  р.н.,  з  матір’ю,   Зектер  Ольгою
Мусіївною

210/3

10.4

Про  надання  дозволу  матері,  Миронюк  Олександрині  Володимирівні,  на
зняття з реєстрації малолітнього сина, Чуба Ростислава Дмитровича,16.02.2009
р.н., з адреси: Дніпропетровська обл.,                          м. Кам’янське, вул.
Яблунева, буд. 48, та на реєстрацію за адресою:                    м. Ірпінь, вул.
Білокур, буд. 7-б, кв. 9, без згоди батька, Чуба Дмитра Євгенійовича

210/4

10.5

Про  надання  дозволу  матері,  Фроловій  Марині  Миколаївні,  на  реєстрацію
малолітньої  доньки,  Фролової  Віталіни  Ігорівни,  13  травня  2007  року
народження, за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська,             буд. 2н, кв. 1,
без згоди батька, Фролова Ігоря Едуардовича

210/5

10.6
Про надання Добриніній Євгенії Віталіївні, 22 липня 1997 року народження,
статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів

210/6

10.7
Про  надання  неповнолітньому  Санжаревському  Кирилу  Владиславовичу, 20
березня  2001 року народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

210/7

10.8
Про надання малолітньому Ростову Богдану Юрійовичу, 29 липня 2009 року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

210/8

10.9
Про надання неповнолітньому Барєєву Віталію Олеговичу, 07 квітня 2004 року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

210/9

10.10
Про надання малолітньому Барєєву Олександру Юрійовичу, 06 травня 2005
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

210/10

10.11
Про надання малолітньому Некрасову Олександру Миколайовичу,        23
вересня  2005 року народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

210/11

10.12
Про надання неповнолітній Некрасовій Анастасії Миколаївні, 19 квітня 2004
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

210/12

10.13
Про надання  неповнолітній  Якимовій  Євгенії  Валентинівні,  26  червня 2001
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

210/13

10.14
Про надання  малолітній  Сухорученко Валерії  Євгенівні,  04  листопада  2004
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

210/14

10.15
Про визначення способу участі батька, Прохоренка Михайла Михайловича, у
вихованні малолітньої доньки Прохоренко Мирослави Михайлівни, 25 вересня
2012 року народження

210/15

10.16
Про надання дозволу Долговій Софії Вадимівні представляти законні права та
інтереси малолітньої  доньки Ліщишиної  Марії  Юріївни,  03.10.2006 р.н.  при
укладанні договорів оренди

210/16
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10.17

Про  надання  дозволу  Бодановій  Крістіні  Юріївні  на  зняття  з  реєстрації
малолітнього Боданова Володимира Олексійовича, 27.12.2006 р.н. з адреси: м.
Ірпінь, вул. Багірова (Чапаєва) бул. 32 та реєстрацію за адресою: м. Ірпінь, вул.
Багірова, 32-б, без згоди батька Боданова Олексія Володимировича

210/17

10.18

Про  надання  дозволу  Вінник  Наталії  Вікторівні  на  зняття  з  реєстрації
малолітньої   Вінник  Аріни  Михайлівни,  19.02.2012 р.н.  з  адреси:  Донецька
обл., м. Донецьк, вул. Університетська, буд.14, кв.44, та реєстрацію за адресою:
м.  Ірпінь,  вул.  Ново-Оскольська,  буд.6а,6є,  кв.18,  без  згоди  батька  Вінник
Михайла Олександровича

210/18

10.19

Про  надання  дозволу   Малицькій  Наталії  Юріївні  на  реєстрацію  свого
малолітнього Малицького Кирила Дмитровича, 21.04.2017 р.н. за адресою: м.
Ірпінь, вул. Тищенка, буд.21, без згоди батька Палєєва Дмитра Романовича 210/19

10.20
Про затвердження положення про мобільну бригаду соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього насилля та/або насильства
за ознакою статі

210/20

10.21
Про  встановлення  опіки  над  майном  неповнолітньої  Гаглоєвої  Марії
Вячеславівни, 06.06.2001 р.н.

210/21

10.22
Про надання дозволу Черняк Нелі Іванівні на укладення договору дарування
будинку та земельної ділянки за адресою м. Ірпінь,                       вул. Висока,
буд. 1-А

210/22

10.23
Про  надання  дозволу  Балендор  Крістіні  Олександрівні  на  укладання  та
підписання договору купівлі-продажу кімнати за адресою:                            смт.
Коцюбинське, вул. Бакала, буд. 52, кім. 10

210/23

10.24
Про  надання  дозволу  Прилипко  Валентину  Олексійовичу  на  укладання
договору  купівлі-продажу  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,
вул. Тургенівська, буд. 10, кв. 100

210/24

10.25

Про надання  дозволу  Пономаренко Ганні  Ярославівні  представляти  законні
права  та  інтереси  своєї  малолітньої  доньки  Пономаренко Діани  Денисівни,
24.04.2011  р.н.,  при  укладанні  та  підписанні  договору  купівлі-продажу
квартири № 63 та нежитлового приміщення № 83к за адресою: м. Ірпінь, вул.
Северинівська, буд. 105б

210/25

10.26

Про  надання  дозволу  Ціціленко  О.А.,  Ціціленко  Т.П.,  Соколюку  О.А.  на
укладання договору щодо розподілу в два окремі об’єкти власності житлового
будинку та земельних ділянок розташованих за адресою:               м. Ірпінь,
вул. Лисенка, 11 з присвоєнням нових адресних номерів

210/26

10.27
Про надання дозволу Рябовол Катерині Володимирівні на укладання договору
дарування квартири за адресою: м. Ірпінь,                                       вул. Ново-
Оскольська, буд. 1к, кв. 37

210/27

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

11.1
Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого  майна  –  садовому
будинку  гр. Бемм О. М. в м. Ірпінь по вул. Луговій

211/1

11.2
Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого  майна  –   садовому
будинку  гр. Пархоменко О. О. в м. Ірпінь по вул. Луговій

211/2

11.3

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №
195/4 від 02.10.2018 року: «Про зміну адресного номеру земельної ділянки гр.
Пікулика О. Б. в м. Ірпінь по                                           вул. Університетській,
25»

211/3

11.4
Про  присвоєння нової поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна - житловому будинку гр. Ткачук М.Є. в м. Ірпінь,   вул.  Незалежності,
19-є

211/4
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11.5
Про  оформлення  ТОВ  «ІРПІНЬ  ЦЕНТР  ПАРК»  дозволу  на  розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

211/5

11.6
Про  оформлення  ТОВ  «ЛЕГІОН  2015»  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами в м. Ірпінь

211/6

11.7
Про зміну адресного номеру земельних ділянок, що знаходяться у власності
гр.  Харченко О.Д. в м. Ірпінь по вул.  Університетська, 15-а

211/7

11.8
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50 

211/8

11.9
Про оформлення ТОВ «Обслуговуюча компанія «Сінергія-2 Сервіс»  дозволу
на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь

211/9

11 .10
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна -
дачному будинку гр. Руденко І.В. в м. Ірпінь по вул. Козацька, 2

211/10

Керуючий справами                                                                  Д. М. Негреша

33


	П Р О Т О К О Л № 20
	засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради
	Про затвердження нового складу комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
	Про проведення приписки громадян 2002 року народження до призовної дільниці Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату
	Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування
	по вулиці Білокур, 2-т)
	Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня по вулиці Мінеральна
	Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування по вулиці Павленка, 54в, 54г)
	Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Побудова телекомунікаційної мережі 101018-СКС за адресою: вул. Ново-Оскольська 2Є в м. Ірпінь, Київської області»
	Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Побудова телекомунікаційної мережі 131018-СКС за адресою: вул. Ново-Оскольська 2Ж в м. Ірпінь, Київської області»
	“За” – 15

	“Утримались” – 0
	“Утримались” – 0
	П Е Р Е Л І К

	НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ
	Про створення комісії по прийому-передачі виконаних будівельних робіт, послуг та матеріальних цінностей в комунальну власність м. Ірпінь
	Про впорядкування бухгалтерської звітності щодо кредиторної заборгованості згідно Постанови КМУ №110 від 14.10.2018р.
	Про затвердження нового складу комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
	Про проведення приписки громадян 2002 року народження до призовної дільниці Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату
	Про внесення змін до рішення від 29 серпня 2018р. №174 про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт фонтанів у м. Ірпінь, Київської обл.»
	Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування
	по вулиці Білокур, 2-т)
	Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня по вулиці Мінеральна
	Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування по вулиці Павленка, 54в, 54г)
	Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Побудова телекомунікаційної мережі 101018-СКС за адресою: вул. Ново-Оскольська 2Є в м. Ірпінь, Київської області»
	Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Побудова телекомунікаційної мережі 131018-СКС за адресою: вул. Ново-Оскольська 2Ж в м. Ірпінь, Київської області»

