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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №8 

 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

від «23» вересня 2022 року 09:00 год.                                                                              м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Катерина ПАСЮК  

Діана БОНДАР 

Дмитро БІРЮК 

Богдан ГАВРИЛЮК 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Володимир ВИГІННИЙ 

Ігор КУЦЕНКО 

Руслан ШЕВЧУК 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

Галина ВАЛЬЧИШИН 

Максим МЕЛЬНИК 

 

Член виконкому 

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: 

 

Анжела МАКЕЄВА, Лідія МИХАЛЬЧЕНКО, Сергій ДІДУСЬ 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає: Олександр МАРКУШИН –  міський голова 

 

1. Євгенія ДАНИЛЮК Начальник фінансового управління 

2. Яна ЖИГАН Начальник відділу економіки та стратегічного планування 

3. Петро ЗБРОЖЕК  Начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

4. Євгенія АНТОНЮК Начальник відділу культури, національностей та релігій 

5. Катерина КАРАЧЕНЦЕВА Начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

6. Сергій КАНЮРА Начальник управління інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та житлово-комунального господарства 

7. Михайло САПОН Начальник відділу архітектури та містобудування 

8. Анжела-Ангеліна ДОРДЮК Начальник служби у справах дітей та сім’ї 

9.  Олег БІЛОРУС Начальник управління освіти і науки 

10. Микола КОВАЛЬЧУК Начальник КП «Муніципальна варта» 
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії 

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 1962-

17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської  територіальної громади на 

2022 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК – 

начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 

2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки за                       

І півріччя 2022 року 

Яна ЖИГАН 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3.1 
Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність 

призначення ОСОБА_1 опікуном над ОСОБА_2 

Петро ЗБРОЖЕК – 

начальник управління 

3.2 
Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність 

призначення ОСОБА_1 опікуном над ОСОБА_2 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4.1 
Про встановлення витрат на харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти Ірпінської міської територіальної громади 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

4.2 

Про  встановлення  розмірів місячної батьківської плати за надання 

платних освітніх послуг в закладах освіти Ірпінської міської 

територіальної громади 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

5.1 Про дострокове розірвання договору 
Євгенія АНТОНЮК – 

начальник відділу 

5.2 

Про затвердження переліку нагальних потреб, необхідних для 

забезпечення відновлення закладів культури відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

зелених насаджень у м. Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

6.2 

Про надання дозволу на встановлення паркувальних бар’єрів за 

адресою: м. Ірпінь, по вул. Соборна КП «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради 

-//- 

6.3 

Про затвердження складу постійно діючої комісії по обстеженню 

зелених насаджень на території Ірпінської міської територіальної 

громади 

-//- 

6.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах           

м. Ірпінь  
-//- 

6.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь 
-//- 

6.6 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь 

ФОП Яценко Оксані Михайлівні 
-//- 
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6.7 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь 

ФОП Яновському Олександру Володимировичу 
-//- 

6.8 

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

вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП 

Ковальчук Олександру Федоровичу 

-//- 

6.9 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 Про взяття на квартирний облік 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

7.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

7.3 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру 

№48 в будинку №4-А вул. Миру, м. Ірпінь 

-//- 

7.4 
Про виключення квартири № 25 в будинку № 103 по вулиці 

Мечнікова в м. Ірпінь з числа службових 

-//- 

7.5 

Про припинення  нарахування за послуги з управління 

багатоквартирними будинками, плати за вивезення ТПВ та 

нарахування плати за інші комунальні послуги в будинках, які 

підлягають демонтажу 

-//- 

7.6 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР 

-//- 

7.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.11.2021 № 153/9 «Про затвердження переліку 

платних  послуг з медичного обслуговування, які надаються                     

КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

-//- 

7.8 
Про створення реєстру зруйнованих внаслідок військової агресії 

російської федерації об’єктів, які підлягають демонтажу 

-//- 

7.9 
Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

теплопостачання газової котельні санаторію «Дубки» 

-//- 

7.10 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та послуг 

для проведення невідкладних та ремонтних робіт, в тому числі на 

об’єктах, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 

федерації 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому ОСОБА_1 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

8.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній ОСОБА_1 
-//- 

8.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування ОСОБА_1 
-//- 

8.4 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому ОСОБА_1 
-//- 

8.5 Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому ОСОБА_1 -//- 

8.6 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітньому ОСОБА_1 
-//- 

8.7 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування ОСОБА_1 
-//- 
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8.8 Про встановлення опіки над малолітнім ОСОБА_1 -//- 

8.9 Про встановлення опіки над малолітньою ОСОБА_1 -//- 

8.10 Про встановлення опіки над малолітнім ОСОБА_1 -//- 

8.11 Про визначення місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з матір’ю -//- 

8.12 
Про визначення місця проживання малолітнього Пименова Т.А. з 

матір’ю 
-//- 

8.13 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього ОСОБА_1 з батьком 
-//- 

8.14 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_1 з 

матір’ю 

-//- 

8.15 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з матір’ю 

-//- 

8.16 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з матір’ю   

ОСОБА_2 

-//- 

8.17 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав матері ОСОБА_1 та 

батька ОСОБА_2  відносно малолітніх дітей 

-//- 

8.18 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору дарування 

1/6 частки квартири, в якій зареєстрована та має право власності 

малолітня дитина, на ім’я свого батька 

-//- 

8.19 
Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування земельних ділянок на ім’я малолітнього сина    

-//- 

8.20 
Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору дарування 

квартири, в якій зареєстрована малолітня онука, на ім’я свого сина 

-//- 

8.21 

Про надання дозволу матері ОСОБА_1 від імені малолітнього сина 

на продаж 1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної ділянки та 

на прийняття в дар квартири на його ім’я 

-//- 

8.22 

Про надання дозволу батькам, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на 

укладення договору про визначення часток у праві спільної 

сумісної власності подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та 

має право користування їх неповнолітня донька 

-//- 

8.23 

Про надання дозволу матері від імені малолітнього сина на 

укладення та підписання договору про поділ спадкового майна 

після смерті батька 

-//- 

8.24 

Про надання дозволу батькам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на укладення 

договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з 

передачею права власності на нерухоме майно 

-//- 

8.25 
Про надання малолітньому ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.26 
Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.27 

Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 210/20 від 23.10.2018 року «Про затвердження 

положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам,  які постраждали від домашнього насилля та/або 

насильства за ознакою статі» 

-//- 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

9.1 
Про оформлення ФОП БОРИСЕНКО П.М. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

Михайло САПОН – 

начальник відділу  

9.2 
Про оформлення ФОП БАРДОВСЬКОМУ О.М. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

9.3 
Про оформлення ФОП ГОНЧАРОВ С.В. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

9.4 
Про оформлення  ФОП ДЕРЕВЯГІНІЙ А.А. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

9.5 
Про оформлення  ФОП ІСАЄВІЙ М.Ю. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

9.6 
Про оформлення ФОП КИРИЛЕНКО Є. Е. дозволу на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.7 
Про оформлення  ФОП КОСТЮРЕНКО І.І. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.8 
Про оформлення  ФОП МИХАЛКІВ В.В. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.9 
Про оформлення  ФОП ПОПКОВУ Д.Е. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.10 
Про припинення дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в місті Ірпінь ФОП МАЦКЕВИЧ В.М. 
-//- 

9.11 
Про оформлення  ФОП СУХОМЛИНУ Д.А. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.12 
Про оформлення ФОП ХОХЛАЧОВУ І.Ю. дозволу на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
 

9.13 
Про продовження ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» терміну дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.14 
Про продовження ТОВ «ТРАШ» терміну дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.15 
Про оформлення ТОВ «ХЕЛС ГРУПП» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

9.16 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 08.02.2022 р., №11/12 

-//- 

9.17 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 02.08.2022 р., №48/6 

-//- 

9.18 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 48/13 від 02.08.2022 року 

-//- 

9.20 
Про впорядкування поштової адреси об’єкту нерухомого майна- 

житловому будинку 

-//- 

9.21 
Про впорядкування  адресного номеру квартири в житловому 

будинку 

-//- 

9.22 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-індивідуальному житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта Р№ 

ІУ101220127386 

-//- 

9.23 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-індивідуальному житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 22.07.2022 р., 

Р№ КС101220720213 

-//- 

9.24 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-садовому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 30.06.2022 р.,                                 

-//- 
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Р№ ІУ101220630382     

9.25 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220711542 

-//- 

9.26 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 09 лютого 2022 року 

-//- 

9.27 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – будівлі торгівлі на підставі декларації                    

№ КС101220722753 

-//- 

9.28 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220621686 

-//- 

9.29 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації            

№ КС101220823103 

-//- 

9.30 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту  

про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 

01 серпня 2022 року  

-//- 

9.31 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220701131 

-//- 

9.32 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку на підставі декларації               

№ ІУ161220831966 

-//- 

9.33 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220707731 

-//- 

9.34 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 08 

серпня 2022 року  

-//- 

9.35 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – напівпідземному паркінгу на підставі 

декларації  № КС051210609411  

-//- 

9.36 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220621594 

-//- 

9.37 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220707188 

-//- 

9.38 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому дачному будинку на підставі 

декларації № КС101220811325 

-//- 

9.39 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку на підставі декларації                  

№ ІУ101220816132 

-//- 

9.40 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації                  

№ КС101220801745 

-//- 

 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу та в цілому 

Голосували: 

 «За» – 16 
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 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Сергій КАНЮРА – начальник управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-

комунального господарства 

       - Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі теплопостачання газової 

котельні, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Олега Кошового, 13 Б 

- Про погодження плати за абонентське обслуговування комунальному підприємству 

«Ірпіньводоканал» у відповідності до рівня економічно обґрунтованих витрат 
 

Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби у справах дітей та сім’ї 

- Про присвоєння малолітній дівчинці, 09.08.2022 р.н., прізвища одного з батьків 
 

Микола КОВАЛЬЧУК – начальник КП «Муніципальна варта» 

- Про діяльність Добровольчого формування Ірпінської міської територіальної громади №1 при 

в/ч А7299 на території Ірпінської міської територіальної громади 

  

Михайло САПОН – начальнк відділу містобудування та архітектури  

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з  вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення (будинок №16) на підставі 

сертифікату Р№КС122220718636 від 18.07.2022 року 

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з  вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадськогопризначення (будинок №14) на підставі 

сертифікату Р№КС122220803628 від 05.08.2022 року 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

Голосували: 

 «За» – 16 

 «Проти» – 0  

«Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Міський голова Олександр МАРКУШИН запропонував проголосувати за порядок 

денний в цілому 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 16 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ  

1 

СЛУХАЛИ: 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії Ірпінської  

міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 1962-17-VІІІ «Про 

бюджет Ірпінської міської  територіальної громади на 2022 рік» 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

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

рішення 17-ї сесії Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 
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року № 1962-17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської  територіальної 

громади на 2022 рік» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

СЛУХАЛИ: 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 

напрями розвитку на 2023-2024 роки за І півріччя 2022 року 

Доповідає: Яна ЖИГАН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №53 «Про підсумки виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки за І 

півріччя 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3.1 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення 

ОСОБА_1 опікуном над ОСОБА_2 

Доповідає: ЗБРОЖЕК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №54/1 «Про затвердження висновку опікунської ради 

про доцільність призначення ОСОБА_1 опікуном над ОСОБА_2» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3.2 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення 

ОСОБА_1 опікуном над ОСОБА_2 

Доповідає: о ЗБРОЖЕК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №54/2 «Про затвердження висновку опікунської ради 

про доцільність призначення ОСОБА_1 опікуном над ОСОБА_2» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4.1 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення витрат на харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти Ірпінської міської територіальної громади 

Доповідає: Олег БІЛОРУС – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №55/1 «Про встановлення витрат на харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти Ірпінської міської територіальної 

громади» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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4.2 
СЛУХАЛИ: 

Про  встановлення  розмірів місячної батьківської плати за надання платних 

освітніх послуг в закладах освіти Ірпінської міської територіальної громади 

Доповідає: Олег БІЛОРУС – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №55/2 «Про встановлення розмірів місячної батьківської 

плати за надання платних освітніх послуг в закладах освіти Ірпінської 

міської територіальної громади» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про дострокове розірвання договору 

Доповідає: Євгенія АНТОНЮК – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №56/1 «Про дострокове розірвання договору» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження переліку нагальних потреб, необхідних для забезпечення 

відновлення закладів культури відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради 

Доповідає: Євгенія АНТОНЮК – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №56/2 «Про затвердження переліку нагальних потреб, 

необхідних для забезпечення відновлення закладів культури відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку зелених 

насаджень у м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №57/1 «Про надання дозволу на знесення, кронування та 

санітарну чистку зелених насаджень у м. Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.2 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на встановлення паркувальних бар’єрів за адресою: м. 

Ірпінь, по вул. Соборна КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №57/2 «Про надання дозволу на встановлення 

паркувальних бар’єрів за адресою: м. Ірпінь, по вул. Соборна                            

КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради» 

Голосували: 

«За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 2 (Ігор КУЦЕНКО, Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 
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6.3 

 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу постійно діючої комісії по обстеженню зелених 

насаджень на території Ірпінської міської територіальної громади 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №57/3 «Про затвердження складу постійно діючої 

комісії по обстеженню зелених насаджень на території Ірпінської міської 

територіальної громади» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №57/4 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах м. Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.5 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №57/5 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.6 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь ФОП 

Яценко Оксані Михайлівні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Утрималися від прийняття рішення «Про надання дозволу на проведення 

ярмарки в межах м. Ірпінь ФОП Яценко Оксані Михайлівні» 

Голосували: 

«За» – 0 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 16 

 

6.7 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь ФОП 

Яновському Олександру Володимировичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Утрималися від прийняття рішення «Про надання дозволу на проведення 

ярмарки в межах  м. Ірпінь ФОП Яновському Олександру Володимировичу 

Голосували: 

«За» – 0 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 16 

 

6.8 

СЛУХАЛИ: 

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

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП Ковальчук 

Олександру Федоровичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №57/6 «Про надання дозволу на проведення ярмарки за 



 12 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

ФОП Ковальчук Олександру Федоровичу» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.9 

СЛУХАЛИ: 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №57/7 «Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, 

встановлених без належно оформленої дозвільної документації на території 

Ірпінської міської територіальної громади» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №58/1 «Про взяття на квартирний облік» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.2 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №58/2 «Про упорядкування квартирних справ» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.3 
СЛУХАЛИ: 

Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №48 в 

будинку №4-А вул. Миру, м. Ірпінь 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №58/3 «Про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності на квартиру №48 в будинку №4-А вул. Миру, м. Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.4 
СЛУХАЛИ: 

Про виключення квартири № 25 в будинку № 103 по вулиці Мечнікова в м. 

Ірпінь з числа службових 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №58/4 «Про виключення квартири № 25 в будинку № 

103 по вулиці Мечнікова в м. Ірпінь з числа службових» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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7.5 

СЛУХАЛИ: 

Про припинення  нарахування за послуги з управління 

багатоквартирними будинками, плати за вивезення ТПВ та нарахування 

плати за інші комунальні послуги в будинках, які підлягають демонтажу 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/5 «Про припинення  нарахування за послуги з 

управління багатоквартирними будинками, плати за вивезення ТПВ та 

нарахування плати за інші комунальні послуги в будинках, які підлягають 

демонтажу» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.6 

СЛУХАЛИ: 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/6 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.7 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 23.11.2021 № 153/9 «Про затвердження переліку платних  послуг з 

медичного обслуговування, які надаються  КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/7 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 23.11.2021 № 153/9 «Про затвердження 

переліку платних  послуг з медичного обслуговування, які надаються  КНП 

«Ірпінська центральна міська лікарня» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.8 
СЛУХАЛИ: 

Про створення реєстру зруйнованих внаслідок військової агресії 

російської федерації об’єктів, які підлягають демонтажу 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №58/8 «Про створення реєстру зруйнованих внаслідок 

військової агресії російської федерації об’єктів, які підлягають демонтажу» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.9 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

теплопостачання газової котельні санаторію «Дубки» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/9 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі теплопостачання газової котельні санаторію 

«Дубки» 
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Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.10 

СЛУХАЛИ: 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та послуг 

для проведення невідкладних та ремонтних робіт, в тому числі на 

об’єктах, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/10 «Про визначення переліку та обсягів закупівель 

товарів та послуг для проведення невідкладних та ремонтних робіт, в тому 

числі на об’єктах, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 

федерації» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.11 

СЛУХАЛИ: 

  Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

теплопостачання газової котельні, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Олега Кошового, 13 Б 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/11 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі теплопостачання газової котельні, що знаходиться 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Олега Кошового, 13 Б» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.12 

СЛУХАЛИ: 

Про погодження плати за абонентське обслуговування комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» у відповідності до рівня економічно 

обґрунтованих витрат 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №58/12 «Про погодження плати за абонентське 

обслуговування комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» у 

відповідності до рівня економічно обґрунтованих витрат» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/1 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування малолітньому ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.2 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 
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ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/2 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування малолітньому ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.3 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/3 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.4 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/4 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування малолітньому ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/5 «Про встановлення статусу дитини-сироти 

малолітньому ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.6 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

неповнолітньому ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/6 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування неповнолітньому ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.7 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/7 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.8 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім ОСОБА_1 
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Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/8 «Про встановлення опіки над малолітнім 

ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.9 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/9 «Про встановлення опіки над малолітньою 

ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.10 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім ОСОБА_1 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/10 «Про встановлення опіки над малолітнім 

ОСОБА_1» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.11 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_1 з матір’ю 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/11 «Про визначення місця проживання малолітньої 

дитини ОСОБА_1 з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.12 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітнього ОСОБА_1 з матір’ю 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/12 «Про визначення місця проживання 

малолітнього ОСОБА_1 з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.13 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітнього ОСОБА_1  з батьком 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/13 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітнього ОСОБА_1 з 

батьком» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.14 

 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_1 з матір’ю 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/14 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої дитини 

ОСОБА_1 з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.15 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з матір’ю 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/15 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з 

матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.16 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з матір’ю ОСОБА_2 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/16 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої ОСОБА_1 з 

матір’ю ОСОБА_2» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.17 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав матері ОСОБА_1 та батька ОСОБА_2 

відносно малолітніх дітей 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/17 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про доцільність позбавлення батьківських прав матері 

ОСОБА_1 та батька ОСОБА_2 відносно малолітніх дітей» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.18 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору дарування 1/6 

частки квартири, в якій зареєстрована та має право власності малолітня 

дитина, на ім’я свого батька 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/18 «Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення 

договору дарування 1/6 частки квартири, в якій зареєстрована та має право 

власності малолітня дитина, на ім’я свого батька» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.19 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 на укладення договору дарування 

земельних ділянок на ім’я малолітнього сина    

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/19 «Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 на 

укладення договору дарування земельних ділянок на ім’я малолітнього 

сина» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.20 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору дарування 

квартири, в якій зареєстрована малолітня онука, на ім’я свого сина 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/20 «Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення 

договору дарування квартири, в якій зареєстрована малолітня онука, на ім’я 

свого сина» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.21 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу матері ОСОБА_1 від імені малолітнього сина на 

продаж 1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної ділянки та на 

прийняття в дар квартири на його ім’я 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/21 «Про надання дозволу матері ОСОБА_1 від 

імені малолітнього сина на продаж 1/2 частини будинку та 1/2 частини 

земельної ділянки та на прийняття в дар квартири на його ім’я» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.22 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу батькам, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на укладення 

договору про визначення часток у праві спільної сумісної власності 

подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та має право користування їх 

неповнолітня донька 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/22 «Про надання дозволу батькам, ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 на укладення договору про визначення часток у праві спільної 

сумісної власності подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та має право 

користування їх неповнолітня донька» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.23 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу матері від імені малолітнього сина на укладення та 

підписання договору про поділ спадкового майна після смерті батька 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/23 «Про надання дозволу матері від імені 

малолітнього сина на укладення та підписання договору про поділ 

спадкового майна після смерті батька» 
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Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.24 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу батькам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на укладення 

договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з 

передачею права власності на нерухоме майно 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/24 «Про надання дозволу батькам ОСОБА_1 та 

ОСОБА_2 на укладення договору про припинення права на аліменти для 

дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.25 
СЛУХАЛИ: 

Про надання малолітньому ОСОБА_1 статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/25 «Про надання малолітньому ОСОБА_1 статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.26 
СЛУХАЛИ: 

Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/26 «Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.27 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 210/20 від 23.10.2018 року «Про затвердження положення про 

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам,  які 

постраждали від домашнього насилля та/або насильства за ознакою статі» 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №59/27 «Про внесення змін до рішення  виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 210/20 від 23.10.2018 року «Про 

затвердження положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам,  які постраждали від домашнього насилля та/або 

насильства за ознакою статі»» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.28 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння малолітній дівчинці, 09.08.2022 р.н., прізвища одного з 

батьків 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №59/28 «Про присвоєння малолітній дівчинці, 

09.08.2022 р.н., прізвища одного з батьків» 
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Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

9.1 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП БОРИСЕНКО П.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/1 «Про оформлення ФОП БОРИСЕНКО П.М. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.2 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП БАРДОВСЬКОМУ О.М. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/2 «Про оформлення ФОП БАРДОВСЬКОМУ О.М. 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.3 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП ГОНЧАРОВ С.В. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/3 «Про оформлення ФОП ГОНЧАРОВ С.В. 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.4 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП ДЕРЕВЯГІНІЙ А.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/4 «Про оформлення  ФОП ДЕРЕВЯГІНІЙ А.А. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.5 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП ІСАЄВІЙ М.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/5 «Про оформлення  ФОП ІСАЄВІЙ М.Ю. дозволу 

на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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9.6 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП КИРИЛЕНКО Є. Е. дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/6 «Про оформлення ФОП КИРИЛЕНКО Є. Е. 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.7 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП КОСТЮРЕНКО І.І. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/7 «Про оформлення  ФОП КОСТЮРЕНКО І.І. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.8 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП МИХАЛКІВ В.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/8 «Про оформлення  ФОП МИХАЛКІВ В.В. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.9 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП ПОПКОВУ Д.Е. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/9 «Про оформлення  ФОП ПОПКОВУ Д.Е. дозволу 

на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.10 
СЛУХАЛИ: 

Про припинення дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в 

місті Ірпінь ФОП МАЦКЕВИЧ В.М. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/10 «Про припинення дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь ФОП МАЦКЕВИЧ В.М.» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.11 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП СУХОМЛИНУ Д.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/11 «Про оформлення  ФОП СУХОМЛИНУ Д.А. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 



 22 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.12 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП ХОХЛАЧОВУ І.Ю. дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/12 «Про оформлення ФОП ХОХЛАЧОВУ І.Ю. 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.13 
СЛУХАЛИ: 

Про продовження ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» терміну дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/13 «Про продовження ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» 

терміну дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті 

Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.14 
СЛУХАЛИ: 

Про продовження ТОВ «ТРАШ» терміну дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/14 «Про продовження ТОВ «ТРАШ» терміну дії 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.15 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ТОВ «ХЕЛС ГРУПП» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/15 «Про оформлення ТОВ «ХЕЛС ГРУПП» 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.16 
СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 08.02.2022 р., №11/12 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/16 «Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 08.02.2022 р., №11/12» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.17 
СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 02.08.2022 р., №48/6 



 23 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/17 «Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 02.08.2022 р., №48/6» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.18 
СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 48/13 від 02.08.2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/18 «Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 48/13 від 02.08.2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.19 
СЛУХАЛИ: 

Про впорядкування поштової адреси об’єкту нерухомого майна- житловому 

будинку 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/19 «Про впорядкування поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна- житловому будинку» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.20 СЛУХАЛИ: Про впорядкування  адресного номеру квартири в житловому будинку 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/20 «Про впорядкування  адресного номеру 

квартири в житловому будинку» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.21 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта Р№ ІУ101220127386 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/21 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-індивідуальному житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта Р№ 

ІУ101220127386» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.22 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 22.07.2022 р., Р№ КС101220720213 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №60/22 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-індивідуальному житловому 
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будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

22.07.2022 р., Р№ КС101220720213» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.23 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-садовому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта від 30.06.2022 р., Р№ ІУ101220630382     

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/23 «Про  присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-садовому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 30.06.2022 р.,                                 

Р№ ІУ101220630382» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.24 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                                   

№ КС101220711542 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/24 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220711542» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.25 

СЛУХАЛИ: 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 09 лютого 

2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/25 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 09 лютого 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.26 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – будівлі торгівлі на підставі декларації  № КС101220722753 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/26 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – будівлі торгівлі на підставі 

декларації  № КС101220722753» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.27 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220621686 
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Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/27 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220621686» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.28 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101220823103 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/28 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації  № КС101220823103» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.29 

СЛУХАЛИ: 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту  про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 01 серпня 

2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/29 «Про переведення дачного будинку в житловий  

на підставі звіту  про проведення технічного огляду дачного (садового) 

будинку від 01 серпня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.30 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220701131 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/30 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220701131» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.31 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі декларації № ІУ161220831966 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/31 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – садовому будинку на підставі 

декларації № ІУ161220831966» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.32 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 
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КС101220707731 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/32 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220707731» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.33 

СЛУХАЛИ: 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 08 серпня 

2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/33 «Про переведення дачного будинку в житловий  

на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) 

будинку від 08 серпня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.34 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – напівпідземному паркінгу на підставі декларації                                             

№ КС051210609411 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/34 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – напівпідземному паркінгу на 

підставі декларації  № КС051210609411» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.35 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                                

№ КС101220621594 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/35 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220621594» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.36 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220707188 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/36 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220707188» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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9.37 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому дачному будинку на підставі декларації № 

КС101220811325 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/37 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому дачному 

будинку на підставі декларації № КС101220811325» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.38 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі декларації № ІУ101220816132 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/38 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – садовому будинку на підставі 

декларації № ІУ101220816132» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.39 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101220801745 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/39 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220801745» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.40 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з  вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення 

(будинок №16) на підставі сертифікату Р№КС122220718636 від 18.07.2022 

року 

 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/40 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-багатоквартирному житловому 

будинку сімейного типу з  вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями громадського призначення (будинок №16) на підставі 

сертифікату Р№КС122220718636 від 18.07.2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.41 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з  вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями громадськогопризначення 

(будинок №14) на підставі сертифікату Р№КС122220803628 від 05.08.2022 

року 
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Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №60/41 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами 

охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) 

(ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату № КС122220718218 від 

18.07.2022 року» 

Голосували: 

«За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято 

на позачерговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 23.09.2022 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії Ірпінської  

міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 1962-17-VІІІ «Про бюджет 

Ірпінської міської  територіальної громади на 2022 рік» 

52 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 

напрями розвитку на 2023-2024 роки за І півріччя 2022 року 

53 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3.1 
Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення 

Пилипів В.В. опікуном над Пилипів Т.В. 
54/1 

3.2 
Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення 

Сідельнікова Д.Г. опікуном над Сідельніковою О.Г. 
54/2 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4.1 
Про встановлення витрат на харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти Ірпінської міської територіальної громади 
55/1 

4.2 
Про  встановлення  розмірів місячної батьківської плати за надання платних 

освітніх послуг в закладах освіти Ірпінської міської територіальної громади 

55/2 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

5.1 Про дострокове розірвання договору 
56/1 

5.2 

Про затвердження переліку нагальних потреб, необхідних для забезпечення 

відновлення закладів культури відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради 

56/2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку зелених 

насаджень у м. Ірпінь 
57/1 

6.2 

Про надання дозволу на встановлення паркувальних бар’єрів за адресою: м. 

Ірпінь, по вул. Соборна КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради 

57/2 

6.3 
Про затвердження складу постійно діючої комісії по обстеженню зелених 

насаджень на території Ірпінської міської територіальної громади 
57/3 

6.4 Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах           м. Ірпінь  57/4 

6.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері 

розваг в межах міста Ірпінь 
57/5 

6.6 

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

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП Ковальчук Олександру 

Федоровичу 

57/6 

6.7 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації на території Ірпінської міської 
57/7 
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територіальної громади 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 Про взяття на квартирний облік 58/1 

7.2 Про упорядкування квартирних справ 
58/2 

7.3 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №48 в 

будинку №4-А вул. Миру, м. Ірпінь 

58/3 

7.4 
Про виключення квартири № 25 в будинку № 103 по вулиці Мечнікова в м. 

Ірпінь з числа службових 

58/4 

7.5 

Про припинення  нарахування за послуги з управління 

багатоквартирними будинками, плати за вивезення ТПВ та нарахування плати 

за інші комунальні послуги в будинках, які підлягають демонтажу 

58/5 

7.6 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР 

58/6 

7.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 23.11.2021 № 153/9 «Про затвердження переліку платних  послуг з 

медичного обслуговування, які надаються                     КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» 

58/7 

7.8 
Про створення реєстру зруйнованих внаслідок військової агресії 

російської федерації об’єктів, які підлягають демонтажу 

58/8 

7.9 
Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

теплопостачання газової котельні санаторію «Дубки» 

58/9 

7.10 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та послуг 

для проведення невідкладних та ремонтних робіт, в тому числі на 

об’єктах, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації 

58/10 

7.11 

Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

теплопостачання газової котельні, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь,               

вул. Олега Кошового, 13 Б 

58/11 

7.12 

Про погодження плати за абонентське обслуговування комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» у відповідності до рівня економічно 

обґрунтованих витрат 

58/12 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Мозговому Глібу Олександровичу 
59/1 

8.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітній Мозговій Катерині Олександрівні 

59/2 

8.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Волику Дмитру Ярославовичу 

59/3 

8.4 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Гармашу Святославу Дмитровичу 

59/4 

8.5 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Ткаченку Юрію 

Анатолійовичу 

59/5 

8.6 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

неповнолітньому Марченку Олександру Олеговичу 

59/6 

8.7 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Вакуленку Богдану Михайловичу 

59/7 

8.8 Про встановлення опіки над малолітнім Бондаренком Євгенієм Мігельовичем 
59/8 
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8.9 Про встановлення опіки над малолітньою Бондаренко Караліною Мігелівною 
59/9 

8.10 Про встановлення опіки над малолітнім Волик Дмитром Ярославовичем 
59/10 

8.11 Про визначення місця проживання малолітньої дитини Венгера Д.Є. з матір’ю 
59/11 

8.12 Про визначення місця проживання малолітнього Пименова Т.А. з матір’ю 
59/12 

8.13 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення місця 

проживання малолітнього Дзюби Г.І. з батьком 

59/13 

8.14 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення місця 

проживання малолітньої дитини Сіренка Н.О. з матір’ю 

59/14 

8.15 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення місця 

проживання малолітньої Кукси Я.І. з матір’ю 

59/15 

8.16 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення місця 

проживання малолітньої Хомічової А.І., з матір’ю   Хомічовою Є.Г. 

59/16 

8.17 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав матері Леляк В.В. та батька Столяренка М.В.  

відносно малолітніх дітей 

59/17 

8.18 

Про надання дозволу Гетьман Р.В. на укладення договору дарування 1/6 

частки квартири, в якій зареєстрована та має право власності малолітня 

дитина, на ім’я свого батька 

59/18 

8.19 
Про надання дозволу батьку Гордійчуку М.В. на укладення договору 

дарування земельних ділянок на ім’я малолітнього сина    

59/19 

8.20 
Про надання дозволу Лісовській В.П. на укладення договору дарування 

квартири, в якій зареєстрована малолітня онука, на ім’я свого сина 

59/20 

8.21 

Про надання дозволу матері Пласконь А.Ю. від імені малолітнього сина на 

продаж 1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної ділянки та на прийняття 

в дар квартири на його ім’я 

59/21 

8.22 

Про надання дозволу батькам, Халтуріну О.М. та Халтуріній Г.А., на 

укладення договору про визначення часток у праві спільної сумісної власності 

подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та має право користування їх 

неповнолітня донька 

59/22 

8.23 
Про надання дозволу матері від імені малолітнього сина на укладення та 

підписання договору про поділ спадкового майна після смерті батька 

59/23 

8.24 

Про надання дозволу батькам Ліщенку О.В. та Ілясовій О.В. на укладення 

договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею 

права власності на нерухоме майно 

59/24 

8.25 
Про надання малолітньому Левадному І.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

59/25 

8.26 
Про надання малолітній Левадній М.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

59/26 

8.27 

Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 210/20 від 23.10.2018 року «Про затвердження положення про мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги особам,  які постраждали від 

домашнього насилля та/або насильства за ознакою статі» 

59/27 

8.28 
Про присвоєння малолітній дівчинці, 09.08.2022 р.н., прізвища одного з 

батьків 
59/28 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

9.1 
Про оформлення ФОП БОРИСЕНКО П.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/1 

9.2 
Про оформлення ФОП БАРДОВСЬКОМУ О.М. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/2 
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9.3 
Про оформлення ФОП ГОНЧАРОВ С.В. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/3 

9.4 
Про оформлення  ФОП ДЕРЕВЯГІНІЙ А.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/4 

9.5 
Про оформлення  ФОП ІСАЄВІЙ М.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/5 

9.6 
Про оформлення ФОП КИРИЛЕНКО Є. Е. дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/6 

9.7 
Про оформлення  ФОП КОСТЮРЕНКО І.І. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/7 

9.8 
Про оформлення  ФОП МИХАЛКІВ В.В. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/8 

9.9 
Про оформлення  ФОП ПОПКОВУ Д.Е. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/9 

9.10 
Про припинення дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в 

місті Ірпінь ФОП МАЦКЕВИЧ В.М. 

60/10 

9.11 
Про оформлення  ФОП СУХОМЛИНУ Д.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/11 

9.12 
Про оформлення ФОП ХОХЛАЧОВУ І.Ю. дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

60/12 

9.13 
Про продовження ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» терміну дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/13 

9.14 
Про продовження ТОВ «ТРАШ» терміну дії дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/14 

9.15 
Про оформлення ТОВ «ХЕЛС ГРУПП» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

60/15 

9.16 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

08.02.2022 р., №11/12 

60/16 

9.17 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

02.08.2022 р., №48/6 

60/17 

9.18 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 

48/13 від 02.08.2022 року 

60/18 

9.19 
Про впорядкування поштової адреси об’єкту нерухомого майна- житловому 

будинку 

60/19 

9.20 Про впорядкування  адресного номеру квартири в житловому будинку 
60/20 

9.21 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта Р№ ІУ101220127386 

60/21 

9.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта від 22.07.2022 р., Р№ КС101220720213 

60/22 

9.23 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

садовому будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації 

об’єкта від 30.06.2022 р., Р№ ІУ101220630382     

60/23 

9.24 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку на підставі декларації № КС101220711542 

60/24 

9.25 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 09 лютого 2022 

року 

60/25 

9.26 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

будівлі торгівлі на підставі декларації № КС101220722753 

60/26 

9.27 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку на підставі декларації № КС101220621686 

60/27 
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9.28 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку на підставі декларації № КС101220823103 

60/28 

9.29 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту  про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 01 серпня 2022 

року  

60/29 

9.30 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –  

зблокованому житловому будинку на підставі декларації № КС101220701131 

60/30 

9.31 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

садовому будинку на підставі декларації № ІУ161220831966 

60/31 

9.32 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку на підставі декларації № КС101220707731 

60/32 

9.33 

Про переведення дачного будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 08 серпня 2022 

року  

60/33 

9.34 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

напівпідземному паркінгу на підставі декларації  № КС051210609411  

60/34 

9.35 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку на підставі декларації № КС101220621594 

60/35 

9.36 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому житловому будинку на підставі декларації № КС101220707188 

60/36 

9.37 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

зблокованому дачному будинку на підставі декларації № КС101220811325 

60/37 

9.38 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

садовому будинку на підставі декларації № ІУ101220816132 

60/38 

9.39 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку на підставі декларації № КС101220801745 

60/39 

9.40 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з  вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення 

(будинок №16) на підставі сертифікату Р№КС122220718636 від 18.07.2022 

року 

60/40 

9.41 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна-

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з  вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями громадськогопризначення 

(будинок №14) на підставі сертифікату Р№КС122220803628 від 05.08.2022 

року 

60/41 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

10 

Про діяльність Добровольчого формування Ірпінської міської територіальної 

громади №1 при в/ч А7299 на території Ірпінської міської територіальної 

громади 

61 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 


