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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  
П Р О Т О К О Л    № 11 

 
засідання  виконавчого  комітету 

від «18» червня 2019 року                                             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. 
Михальченко Л.Я. 
Попруга М.П. 
Даніш С.П. 
Головкевич М.М. 
Вигінний В.М. 
Гірник А.П. 
Копач М.І. 
Бойчук У.В. 
Лаговська Т.В. 
Кульчицька Ю.А 

Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 
 

Демчишин Д.Д., Кижлай С.В., Нельзін М.С., Прилипко Ю.І.,  
Пащинський С.І., Чмелюк В.В., Памазан А.С. 

 
Присутні на засіданні: 

 
 

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу 
2. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу 
3. Дворніков І.Є. Директор  КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
4. Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління 
5. Білорус О.А. Нач. управління освіти і науки 
6. Скрипник С.Ф. Директор КП УЖКГ «Ірпінь» 
7. Печенєвський М.О. Нач. Тех. Від. КП «Ірпіньводоканал» 
8. Федороа В.В. Зас. нач. Відділу містобудування 
9. Літвинов А.В. Нач. управління ІРІ та ЖКГ 
10. Чередюк А.С. Гол. спец. служби у справах сім’ї та дітей 
11. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта» 
12. Представники Газета «Ірпінський вісник» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     
 

Доповідає:  Попсуй А.В.  – в.о. міського голови – секретар ради 
 
ВИСТУПИЛИ:  
 
Скрипник С.Ф. –начальник УЖКГ «Ірпінь» 

- Про фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснення 
поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківшиною, учасників бойових дій та інвалідів війни, жителів м. Ірпінь; 

-  
Дворніков І.Є. - директор  КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

- Про затвердження проектно-кошторисної документації; 
 
Літвинов А.В. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 

- Про визначення виконавця з впорядкування прибудинкової  території 
 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  
 
 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 
міської ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський 
бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

Данилюк Є.В. – 
начальник 
управління 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

2. 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 21.05.2019 року № 75 «Про роботу закладів дошкільної освіти             
м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське» 

Білорус О.А. – 
начальник 
управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 
ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

3. Про затвердження нового складу евакуаційної комісії Костюк О.О. – 
начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації  Печенєвський М.О. 
– нач. тех. від. КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату та 
зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи Корзун Н.А. 

Зброжек П.В. –  
нач. управління 

5.2 Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату та 
зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи Куліченко О.Г. -//- 

13. Представники Інформаційне агенство ITV 
14. Представники  телеканалу «Погляд» 
15. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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5.3 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових субсидій, 
надання матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової 
грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 
особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради затвердженого 
рішенням виконавчого комітету № 36 від 12.03.2019 

-//- 

5.4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 23.10.2018 № 205/4 -//- 

5.5 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 23.10.2018 р. №205/1 -//- 

5.6 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 23.10.2018 р. №205/2 -//- 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

6.1 
Про затвердження правил поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня 
(зелені зони, парки, сквери, лісопарки, місця організації відпочинку 
населення, туризму та проведення культурних і спортивних заходів) 

Ковальчук М.М. – 
директор КП  

6.2 

Про внесення змін до Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради Київської області №263 від 28.11.2017 року «Про затвердження 
Правил перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі 
Ірпінської міської ради Київської області та Положення про пропускний і 
внутрішньо об’єктовий режим в адміністративній будівлі Ірпінської 
міської ради» 

-//- 

6.3 

Про визначення комунального підприємства «Муніципальна варта» 
Ірпінської міської ради уповноваженим органом, який здійснює в межах 
своєї компетенції комплекс заходів превентивного характеру щодо 
цілодобового контролю за дотриманням правил благоустрою і правил 
поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ  
ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 Про взяття на квартирний облік 
Літвинов А.В. – 

начальник 
управління 

7.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 
7.3 Про переведення квартирної черги -//- 

7.4 Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 
приватизаційних паперів -//- 

7.5 Про виведення квартири № 8 в будинку № 11-Б секція 4 на вулиці 
Кленовій в смт. Ворзель із числа службових -//- 

7.6 Про виведення квартири № 33 в будинку № 11-Б секція 3 на вулиці 
Кленовій в смт. Ворзель із числа службових -//- 

7.7 Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. 
Коваленко В.Т. -//- 

7.8 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.9 Про виведення квартири № 12 в будинку № 67 на вулиці Полтавській в м. 
Ірпінь із числа службових -//- 

7.10 Про зняття з квартирного обліку -//- 

7.11 Про включення квартири № 66 в будинку № 13-Б/1 на вулиці О.Кошового 
у м.Ірпінь до числа службових -//- 

7.12 Про продовження терміну дії службового ордеру та видачу нового ордеру -//- 
 
 
 



 5 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
малолітній Костюк Євгенії Максимівні, 01.08.2013 р.н.  

Чередюк А.С. – 
гол. спец. служби 

8.2 Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
малолітній Костюк Марії Максимівні, 17.09.2009 р.н. -//- 

8.3 Про встановлення опіки над малолітньою Костюк Євгенією Максимівною, 
01.08.2013 р.н. -//- 

8.4 Про встановлення опіки над малолітньою Костюк Марією Максимівною, 
17.09.2009 р.н. -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

9.1 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
від 26.03.2019 року за № 49/1 «Про зміну поштової адреси житлового 
будинку в м. Ірпінь по вул. Мечнікова, 51» 

Федоров В.В. – 
зам. нач. відділу 

9.2 Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Головіна Олександра 
Костянтиновича в м. Ірпінь по вул. Озерній, 63 -//- 

9.3 Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності 
гр. Мажула С.П. в м. Ірпінь по вул. Київській, 34 -//- 

9.4 
Про погодження гр. Марчук О.В. та гр. Марчуку Г.М. переведення 
садового будинку в м. Ірпінь, садівницьке товариство «Перемога» по                  
вул. Садовій, 2 в житловий будинок 

-//- 

9.5 Про зміну поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності 
гр. Мар’янського Л.Д. в м. Ірпінь по вул.  Cоборна, 29 -//- 

9.6 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                   
гр. Москаленко Н.О. та гр. Москаленко О.С. в м. Ірпінь, вул. 
Северинівська, 52 з присвоєнням їм нових  поштових адрес  

-//- 

9.7 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                    
гр. Охрименка В.М. в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 47-а з присвоєнням 
нових адрес 

-//- 

9.8 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                  
гр. Петренко Н.М. та гр. Костенка Ю.П. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 31 з 
присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

9.9 
Про зміну поштової адреси нежитловим приміщенням, що знаходяться у 
власності ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 
банк» в м. Ірпінь по вул. Покровській, 1 

-//- 

9.10 Про оформлення ДП «Капарол Україна» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Університетська, 2Ф/4 в м. Ірпінь -//- 

9.11 Про оформлення ПП «Преміум-1» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь -//- 

9.12 Про оформлення ПТ «Ломбард Партнер» Мокієнко і компанія» дозволу на 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь -//- 

9.13 Про оформлення ТОВ «Антарас груп» дозволів на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 4-д в м. Ірпінь -//- 

9.14 Про оформлення ТОВ «Вайн-Арт» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Тургенівська, 50-А в м. Ірпінь -//- 

9.15 Про оформлення ТОВ «В.С.С.» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 
реклами по вул. Тургенівська, 25-В в м. Ірпінь -//- 

9.16 
Про оформлення ТОВ «Компанія з управління нерухомістю» дозволу на 
розміщення об’єкту зовнішньої реклами на перехресті вул. 
Університетської та вул Пушкінської, в м. Ірпінь 

-//- 

9.17 Про оформлення ТОВ «Ласкава-Фарм» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 11/2 в м. Ірпінь -//- 
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9.18 Про оформлення ТОВ «Легіон 2015» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Соборна, 1-г, корп.1 в м. Ірпінь -//- 

9.19 Про оформлення ТОВ «Нова пошта» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами в м. Ірпінь -//- 

9.20 Про оформлення ФОП Савінова Ю.В. дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами за адресою вул. Ярославська, 3 в м. Ірпінь -//- 

9.21 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                
гр. Рець Н.А., гр. Рець В.О., гр. Деменко В.О., гр. Шустова Е.В.,                         
гр. Черномирдіна М.В. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 117 з присвоєнням їм 
нових поштових адрес 

-//- 

9.22 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Шостака І.П. в м. 
Ірпінь по вул. Кошового, 13-б 

-//- 

9.23 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 
розподілу ділянок гр. Пасічника В.П. в м. Ірпінь, вул.Федора 
Кричевського,3 

-//- 

9.24 
Про погодження від’єднання від централізованого теплопостачання 
квартири № 22 у житловому будинку № 5 по вул. Стельмаха Михайла, в 
м.Ірпінь, Київської обл. 

-//- 

9.25 
Про погодження від’єднання від централізованого теплопостачання 
квартири № 123 у житловому будинку № 2 по вул. Квіткова, в м. Ірпінь, 
Київської обл. 

-//- 

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

“Утримались” – 0 
 
 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 
 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 
1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії 

Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2018 року 
№4577-62-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»» 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник управління 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 86  «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання 
від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський бюджет                    
м. Ірпінь на 2019 рік»»  (додається) 
 

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

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 21.05.2019 року № 75 «Про роботу закладів 
дошкільної освіти м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, 
Коцюбинське» 

 Доповідає: Білорус О.А. – нач. управління 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 87  «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 21.05.2019 
року № 75 «Про роботу закладів дошкільної освіти м. Ірпеня та 
селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське»»  (додається) 
 

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

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 
ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу евакуаційної комісії  
 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №88  «Про затвердження нового складу 

евакуаційної комісії»  (додається) 
 

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

   
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
 Доповідає: Печенєвський М.О. – Нач. тех. від. КП «Ірпіньводоканал» 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №89  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 
 

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

   
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
5.1 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату та зміну реєстрації місця проживання недієздатної 
особи Корзун Н.А. 

 Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №90/1 «Про надання згоди на влаштування 

до психоневрологічного інтернату та зміну реєстрації місця 
проживання недієздатної особи Корзун Н.А.»  (додається) 
 

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

   
5.2 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату та зміну реєстрації місця проживання недієздатної 
особи Куліченко О.Г. 
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 Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №90/2 «Про надання згоди на влаштування 

до психоневрологічного інтернату та зміну реєстрації місця 
проживання недієздатної особи Куліченко О.Г.»  (додається) 
 

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

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

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 
призначення житлових субсидій, надання матеріальної 
допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 
допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 
особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
затвердженого рішенням виконавчого комітету №36 від 
12.03.2019 

 Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №90/3  «Про внесення змін до складу 

комісії з питань здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам, призначення житлових субсидій, надання 
матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової 
грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо 
переміщеним особам при виконавчому комітеті Ірпінської 
міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№36 від 12.03.2019»  (додається) 
 

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

   
5.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.10.2018 № 205/4 

 Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення №90/4 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 23.10.2018 № 
205/4»  (додається) 
 

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

   
5.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.10.2018 р. №205/1 
 Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №90/5 «Про внесення змін до рішення 
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виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 23.10.2018 р. 
№205/1»  (додається) 
 

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

   
5.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.10.2018 р. №205/2 
 Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №90/6 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 23.10.2018 р. 
№205/2»  (додається) 
 

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

   
ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження правил поведінки в рекреаційних зонах міста 
Ірпеня (зелені зони, парки, сквери, лісопарки, місця організації 
відпочинку населення, туризму та проведення культурних і 
спортивних заходів) 

 Доповідає: Ковальчук М.М. – директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення №91/1 «Про затвердження правил 

поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня (зелені зони, 
парки, сквери, лісопарки, місця організації відпочинку 
населення, туризму та проведення культурних і спортивних 
заходів)» (додається) 
 

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

   
6.2 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради Київської області №263 від 28.11.2017 року «Про 
затвердження Правил перебування (поведінки) громадян в 
адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської 
області та Положення про пропускний і внутрішньо об’єктовий 
режим в адміністративній будівлі Ірпінської міської ради» 

 Доповідає: Ковальчук М.М. – директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №91/2  «Про внесення змін до Рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області 
№263 від 28.11.2017 року «Про затвердження Правил 
перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі 
Ірпінської міської ради Київської області та Положення про 
пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в адміністративній 
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будівлі Ірпінської міської ради»»  (додається) 
 

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

   
6.3 СЛУХАЛИ: Про визначення комунального підприємства «Муніципальна 

варта» Ірпінської міської ради уповноваженим органом, який 
здійснює в межах своєї компетенції комплекс заходів 
превентивного характеру щодо цілодобового контролю за 
дотриманням правил благоустрою і правил поведінки в 
рекреаційних зонах міста Ірпеня 

 Доповідає: Ковальчук М.М. – директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №91/3 «Про визначення комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 
уповноваженим органом, який здійснює в межах своєї 
компетенції комплекс заходів превентивного характеру щодо 
цілодобового контролю за дотриманням правил благоустрою і 
правил поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня»    
(додається) 
 

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

   
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік  
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/1 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.2 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ  
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/2 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.3 СЛУХАЛИ: Про переведення квартирної черги  
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/3 «Про переведення квартирної 

черги» (додається) 
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 Голосували: 

 
 

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

7.4 СЛУХАЛИ: Про погодження списків громадян України, які мають право на 
одержання приватизаційних паперів  

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/4 «Про погодження списків громадян 

України, які мають право на одержання приватизаційних 
паперів» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.5 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири № 8 в будинку № 11-Б секція 4 на 
вулиці Кленовій в смт. Ворзель із числа службових  

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/5 «Про виведення квартири № 8 в 

будинку № 11-Б секція 4 на вулиці Кленовій в смт. Ворзель із 
числа службових» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.6 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири № 33 в будинку № 11-Б секція 3 на 
вулиці Кленовій в смт. Ворзель із числа службових  

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/6 «Про виведення квартири № 33 в 

будинку № 11-Б секція 3 на вулиці Кленовій в смт. Ворзель із 
числа службових» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.7 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло 
гр. Коваленко В.Т. 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/7 «Про видачу дублікату Свідоцтва 

про право власності на житло гр. Коваленко В.Т.» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.8 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/8 «Про передачу квартир у власність 
громадян» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

7.9 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири № 12 в будинку № 67 на вулиці 
Полтавській в м. Ірпінь із числа службових  

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/9 «Про виведення квартири № 12 в 

будинку № 67 на вулиці Полтавській в м. Ірпінь із числа 
службових» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

   
7.10 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/10 «Про зняття з квартирного обліку» 

(додається) 
 Голосували: 

 
 

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

   
7.11 СЛУХАЛИ: Про включення квартири № 66 в будинку № 13-Б/1 на вулиці 

О.Кошового у м.Ірпінь до числа службових 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/11 «Про включення квартири № 66 в 

будинку № 13-Б/1 на вулиці О.Кошового у м.Ірпінь до числа 
службових» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
7.12 СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії службового ордеру та видачу 

нового ордеру 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/12 «Про продовження терміну дії 

службового ордеру та видачу нового ордеру» (додається) 
 Голосували: 

 
 

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

   
7.13 СЛУХАЛИ: Про фінансування витрат на поховання або відшкодування 

витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківшиною, учасників 
бойових дій та інвалідів війни, жителів м. Ірпінь 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 92/13 «Про фінансування витрат на 
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поховання або відшкодування витрат на здійснення поховання 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківшиною, учасників бойових дій та інвалідів війни, 
жителів м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
           ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 
8.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Костюк Євгенії Максимівні, 01.08.2013 
р.н.  

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол. спец. служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 93/1 «Про встановлення статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітній Костюк 
Євгенії Максимівні, 01.08.2013 р.н.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
8.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Костюк Марії Максимівні, 17.09.2009 
р.н. 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол. спец. служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №93/2 «Про встановлення статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітній Костюк Марії 
Максимівні, 17.09.2009 р.н.» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

   
8.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Костюк Євгенією 

Максимівною, 01.08.2013 р.н. 
 Доповідає: Чередюк А.С. – гол. спец. служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 93/3 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Костюк Євгенією Максимівною, 01.08.2013 р.н.» 
(додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

   
8.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Костюк Марією 

Максимівною, 17.09.2009 р.н. 
 Доповідає: Чередюк А.С. – гол. спец. служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 93/4 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Костюк Марією Максимівною, 17.09.2009 р.н.» 
(додається) 
 

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

   
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
9.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 26.03.2019 року за № 49/1 «Про зміну 
поштової адреси житлового будинку в м. Ірпінь по вул. 
Мечнікова, 51» 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/1 «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 26.03.2019 
року за № 49/1 «Про зміну поштової адреси житлового 
будинку в м. Ірпінь по вул. Мечнікова, 51»» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.2 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Головіна 

Олександра Костянтиновича в м. Ірпінь по вул. Озерній, 63 
 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Зняти питання «Про зміну поштової адреси житлового 

будинку гр. Головіна Олександра Костянтиновича в м. Ірпінь 
по вул. Озерній, 63» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.3 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що 

знаходиться у власності гр. Мажула С.П. в м. Ірпінь по вул. 
Київській, 34 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/2 «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Мажула 
С.П. в м. Ірпінь по вул. Київській, 34» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.4 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Марчук О.В. та гр. Марчуку Г.М. 

переведення садового будинку в м. Ірпінь, садівницьке 
товариство «Перемога» по вул. Садовій, 2 в житловий 
будинок 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/3 «Про погодження гр. Марчук О.В. 

та гр. Марчуку Г.М. переведення садового будинку в м. 
Ірпінь, садівницьке товариство «Перемога» по вул. Садовій, 2 
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в житловий будинок» (додається) 
 Голосували: 

 
 

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

   
9.5 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться 

у власності гр. Мар’янського Л.Д. в м. Ірпінь по вул.  Cоборна, 
29 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/4 «Про зміну поштової адреси 

земельній ділянці, що знаходяться у власності гр. 
Мар’янського Л.Д. в м. Ірпінь по вул.  Cоборна, 29» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

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

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

власності гр. Москаленко Н.О. та гр. Москаленко О.С. в м. 
Ірпінь, вул. Северинівська, 52 з присвоєнням їм нових  
поштових адрес 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/5 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Москаленко Н.О. та гр. 
Москаленко О.С. в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 52 з 
присвоєнням їм нових  поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

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

власності гр. Охрименка В.М. в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 
47-а з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/6 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Охрименка В.М. в м. 
Ірпінь по вул. Полтавській, 47-а з присвоєнням нових адрес» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

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

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

власності гр. Петренко Н.М. та гр. Костенка Ю.П. в м. Ірпінь 
по вул. Давидчука, 31 з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/7 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Петренко Н.М. та гр. 
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Костенка Ю.П. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 31 з 
присвоєнням нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.9 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси нежитловим приміщенням, що 

знаходяться у власності ПАТ «Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк» в м. Ірпінь по вул. 
Покровській, 1 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/8 «Про зміну поштової адреси 

нежитловим приміщенням, що знаходяться у власності ПАТ 
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» 
в м. Ірпінь по вул. Покровській, 1» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ДП «Капарол Україна» дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. 
Університетська, 2Ф/4 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/9 «Про оформлення ДП «Капарол 

Україна» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 
по вул. Університетська, 2Ф/4 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПП «Преміум-1» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 
 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/10 «Про оформлення ПП «Преміум-

1» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. 
Шевченка, 7 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.12 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПТ «Ломбард Партнер» Мокієнко і 

компанія» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/11 «Про оформлення ПТ «Ломбард 

Партнер» Мокієнко і компанія» дозволу на розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь» 
(додається) 
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 Голосували: 
 
 

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

   
9.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Антарас груп» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 4-д в м. Ірпінь 
 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/12 «Про оформлення ТОВ «Антарас 

груп» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 
вул. Шевченка, 4-д в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Вайн-Арт» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Тургенівська, 50-А в м. 
Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/13 «Про оформлення ТОВ «Вайн-

Арт» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по 
вул. Тургенівська, 50-А в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.15 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «В.С.С.» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Тургенівська, 25-В в м. 
Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Зняти  питання  «Про оформлення ТОВ «В.С.С.» дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Тургенівська, 
25-В в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.16 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Компанія з управління нерухомістю» 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами на 
перехресті вул. Університетської та вул Пушкінської, в м. 
Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Зняти  питання  «Про оформлення ТОВ «Компанія з 

управління нерухомістю» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами на перехресті вул. Університетської та 
вул Пушкінської, в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –14 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
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9.17 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Ласкава-Фарм» дозволу на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Г. 
Сковороди, 11/2 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/14 «Про оформлення ТОВ 

«Ласкава-Фарм» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Г. Сковороди, 11/2 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.18 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Легіон 2015» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборна, 1-г, корп.1 в м. 
Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/15 «Про оформлення ТОВ «Легіон 

2015» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по 
вул. Соборна, 1-г, корп.1 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.19 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Нова пошта» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/16 «Про оформлення ТОВ «Нова 

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

 Голосували: 
 
 

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

   
9.20 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Савінова Ю.В. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами за адресою вул. Ярославська, 3 в 
м. Ірпінь 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/17 «Про оформлення ФОП Савінова 

Ю.В. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами за 
адресою вул. Ярославська, 3 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

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

власності гр. Рець Н.А., гр. Рець В.О., гр. Деменко В.О., гр. 
Шустова Е.В., гр. Черномирдіна М.В. в м. Ірпінь, вул. 
Центральна, 117 з присвоєнням їм нових поштових адрес 
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 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/18 «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності    гр. Рець Н.А., 
гр. Рець В.О., гр. Деменко В.О., гр. Шустова Е.В.,                         
гр. Черномирдіна М.В. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 117 з 
присвоєнням їм нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.22 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 
гр. Шостака І.П. в м. Ірпінь по вул. Кошового, 13-б 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 94/19 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
багатоквартирному житловому будинку гр. Шостака І.П. в м. 
Ірпінь по вул. Кошового, 13-б» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.23 СЛУХАЛИ: Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянок гр. Пасічника В.П. в м. Ірпінь, 
вул.Федора Кричевського,3 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Зняти  питання  «Про закріплення нових адресних номерів 

земельним ділянкам після розподілу ділянок гр. Пасічника 
В.П. в м. Ірпінь, вул.Федора Кричевського,3» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.24 СЛУХАЛИ: Про погодження від’єднання від централізованого 

теплопостачання квартири № 22 у житловому будинку № 5 по 
вул. Стельмаха Михайла, в м.Ірпінь, Київської обл. 

 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ:  Утриматись по питанню  «Про погодження від’єднання від 

централізованого теплопостачання квартири № 22 у 
житловому будинку № 5 по вул. Стельмаха Михайла, в 
м.Ірпінь, Київської обл.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
9.25 СЛУХАЛИ: Про погодження від’єднання від централізованого 

теплопостачання квартири № 123 у житловому будинку № 2 
по вул. Квіткова, в м. Ірпінь, Київської обл. 
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 Доповідає: Федоров В.В. – зам. нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ:  Утриматись по питанню «Про погодження від’єднання від 

централізованого теплопостачання квартири № 123 у 
житловому будинку № 2 по вул. Квіткова, в м. Ірпінь, 
Київської обл.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

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

   
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТГРУП» 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  
 

 Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 95 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

   
ПИТАННЯ УЖКГ «ІРПІНЬ» 

11. СЛУХАЛИ: Про фінансування витрат на поховання або відшкодування 
витрат на здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківшиною, учасників 
бойових дій та інвалідів війни, жителів м. Ірпінь 

 Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 96 «Про фінансування витрат на 

поховання або відшкодування витрат на здійснення поховання 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківшиною, учасників бойових дій та інвалідів війни, 
жителів м. Ірпінь» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

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

   
   

 
 

Головуючий                                            А.В. Попсуй 
 
 



 21 

П Е Р Е Л І К 
рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
 

від «18» червня 2019 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 
міської ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський 
бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»» 

86 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

2. 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
від 21.05.2019 року № 75 «Про роботу закладів дошкільної освіти м. Ірпеня  
та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське» 

87 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 
ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

3. Про затвердження нового складу евакуаційної комісії 88 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації  89 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату та 
зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи Корзун Н.А. 90/1 

5.2 Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату та 
зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи Куліченко О.Г. 90/2 

5.3 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових субсидій, надання 
матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 
допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам при 
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 36 від 12.03.2019 

90/3 

5.4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
від 23.10.2018 № 205/4 90/4 

5.5 Про внесення змін рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 
23.10.2018 р. №205/1 90/5 

5.6 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
від 23.10.2018 р. №205/2 90/6 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

6.1 
Про затвердження правил поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня 
(зелені зони, парки, сквери, лісопарки, місця організації відпочинку 
населення, туризму та проведення культурних і спортивних заходів) 

91/1 

6.2 

Про внесення змін до Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Київської області №263 від 28.11.2017 року «Про затвердження Правил 
перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі Ірпінської 
міської ради Київської області та Положення про пропускний і внутрішньо 
об’єктовий режим в адміністративній будівлі Ірпінської міської ради» 

91/2 

6.3 
Про визначення комунального підприємства «Муніципальна варта» 
Ірпінської міської ради уповноваженим органом, який здійснює в межах 
своєї компетенції комплекс заходів превентивного характеру щодо 

91/3 
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цілодобового контролю за дотриманням правил благоустрою і правил 
поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ  
ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 Про взяття на квартирний облік 92/1 
7.2 Про упорядкування квартирних справ 92/2 
7.3 Про переведення квартирної черги 92/3 

7.4 Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 
приватизаційних паперів 92/4 

7.5 Про виведення квартири № 8 в будинку № 11-Б секція 4 на вулиці Кленовій 
в смт. Ворзель із числа службових 92/5 

7.6 Про виведення квартири № 33 в будинку № 11-Б секція 3 на вулиці 
Кленовій в смт. Ворзель із числа службових 92/6 

7.7 Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. 
Коваленко В.Т. 92/7 

7.8 Про передачу квартир у власність громадян 92/8 

7.9 Про виведення квартири № 12 в будинку № 67 на вулиці Полтавській в м. 
Ірпінь із числа службових 92/9 

7.10 Про зняття з квартирного обліку 92/10 

7.11 Про включення квартири № 66 в будинку № 13-Б/1 на вулиці О.Кошового у 
м.Ірпінь до числа службових 92/11 

7.12 Про продовження терміну дії службового ордеру та видачу нового ордеру 92/12 

7.13 

Про фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на 
здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківшиною, учасників бойових дій та інвалідів війни, жителів м. 
Ірпінь 

92/13 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
малолітній Костюк Євгенії Максимівні, 01.08.2013 р.н.  93/1 

8.2 Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
малолітній Костюк Марії Максимівні, 17.09.2009 р.н. 93/2 

8.3 Про встановлення опіки над малолітньою Костюк Євгенією Максимівною, 
01.08.2013 р.н. 93/3 

8.4 Про встановлення опіки над малолітньою Костюк Марією Максимівною, 
17.09.2009 р.н. 93/4 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

9.1 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
від 26.03.2019 року за № 49/1 «Про зміну поштової адреси житлового 
будинку в м. Ірпінь по вул. Мечнікова, 51» 

94/1 

9.2 Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності 
гр. Мажула С.П. в м. Ірпінь по вул. Київській, 34 94/2 

9.3 
Про погодження гр. Марчук О.В. та гр. Марчуку Г.М. переведення садового 
будинку в м. Ірпінь, садівницьке товариство «Перемога» по вул. Садовій , 2 
в житловий будинок 

94/3 

9.4 Про зміну поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності 
гр. Мар’янського Л.Д. в м. Ірпінь по вул.  Cоборна, 29 94/4 

9.5 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                   
гр. Москаленко Н.О. та гр. Москаленко О.С. в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 
52 з присвоєнням їм нових  поштових адрес  

94/5 

9.6 Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                    
гр. Охрименка В.М. в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 47-а з присвоєнням 94/6 
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нових адрес 

9.7 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                  
гр. Петренко Н.М. та гр. Костенка Ю.П. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 31 з 
присвоєнням нових поштових адрес 

94/7 

9.8 
Про зміну поштової адреси нежитловим приміщенням, що знаходяться у 
власності ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» 
в м. Ірпінь по вул. Покровській, 1 

94/8 

9.9 Про оформлення ДП «Капарол Україна» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Університетська, 2Ф/4 в м. Ірпінь 94/9 

9.10 Про оформлення ПП «Преміум-1» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 94/10 

9.11 Про оформлення ПТ «Ломбард Партнер» Мокієнко і компанія» дозволу на 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 94/11 

9.12 Про оформлення ТОВ «Антарас груп» дозволів на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 4-д в м. Ірпінь 94/12 

9.13 Про оформлення ТОВ «Вайн-Арт» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Тургенівська, 50-А в м. Ірпінь 94/13 

9.14 Про оформлення ТОВ «Ласкава-Фарм» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 11/2 в м. Ірпінь 94/14 

9.15 Про оформлення ТОВ «Легіон 2015» дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Соборна, 1-г, корп.1 в м. Ірпінь 94/15 

9.16 Про оформлення ТОВ «Нова пошта» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами в м. Ірпінь 94/16 

9.17 Про оформлення ФОП Савінова Ю.В. дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами за адресою вул. Ярославська, 3 в м. Ірпінь 94/17 

9.18 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                
гр. Рець Н.А., гр. Рець В.О., гр. Деменко В.О., гр. Шустова Е.В.,                         
гр. Черномирдіна М.В. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 117 з присвоєнням їм 
нових поштових адрес 

94/18 

9.19 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 
– багатоквартирному житловому будинку гр. Шостака І.П. в м. Ірпінь по 
вул. Кошового, 13-б 

94/19 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТГРУП» 

10. Про затвердження проектно-кошторисної документації 95 

ПИТАННЯ УЖКГ «ІРПІНЬ» 

11. 

Про фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на 
здійснення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківшиною, учасників бойових дій та інвалідів війни, жителів м. 
Ірпінь 

96 

 
 
 
Керуючий справами                                                                    Д. М. Негреша 
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