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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 20 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «12» листопада 2019 року                                           м.  Ірпінь                           

   
                

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

                                                                                  перший заступник міського голови 

 

Секретар                                Негреша Д.М.    – керуючий справами                                                          

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Устич Ю.П. 

Михальченко Л.Я. 

Головкевич М.М. 

Копач М.І. 

Лаговська Т.В. 

Прибилова Ю.А. 

Бойчук У.В. 

Даніш С.П. 

Чмелюк В.В 

Гірник А.П. 

Пащинський С.І. 

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: 

 

Попсуй А.В., Попруга М.П., Нельзін М.С., Демчишин Д.Д., 

Кижлай С.В., Памазан А.С., Вигінний В.М.,  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     
 

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

голови 

 

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу 

2. Дворніков І.Є. Нач. КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

4. Федоров В.В.  Заст. нач. від. архітектури та містобудування 

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

6. Представники Газета «Ірпінський вісник» 

7. Представники Інформаційне агенство ITV 

8. Представники  телеканалу «Погляд» 

9. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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ВИСТУПИЛИ:  

  

Федоров В.В. -  Заст. нач. від. архітектури та містобудування  

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого майна – 

гаражу гр. Яблонського О.С. в м. Ірпінь по вул. Мечнікова;                                                                                                        

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

1. 
Про затвердження безкоштовної телефонної гарячої лінії Ірпінської міської 

ради 

Негреша Д.М. – 

керуючий справами 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.2 

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

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

м. Ірпінь на 2019 рік» 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

2.3 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 

місяців 2019 року 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

3. 

Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 17.12.2014 р. 

№5 «Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування» 

Демченко С.А. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

5. 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                   

гр. Калити А.В. та гр. Калити О.А. в м. Ірпінь по вул. Єрощенка, 6 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/4 

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

6.2 

Про надання ДП «ДИРЕКЦІЯ ПЕРЕСУВНИИХ ЦИРКОВИХ 

КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНА» дозволу на розміщення цирку-шапіто «Орбіта» 

(без тварин) у м. Ірпені 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 
Про виведення квартири № 37 в будинку № 13-Б/3 по вулиці О. Кошового в 

м. Ірпінь із числа службових 

Канюра С.О. – заст. 

нач. управління 

7.2 Про взяття на квартирний облік -//- 

7.3 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№240/13 від 18.12.2018 
-//- 

7.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 09.07.2019 № 105/4 «Про виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б, 

секція 1, за вулицею Кленовою в смт Ворзель із числа службових» 

-//- 

7.5 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 29.08.2019 р. № 136/4 «Про передачу квартир у власність громадян» 
-//- 
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7.6 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. 

Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 36 

-//- 

7.7 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.8 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

7.9 Про упорядкування квартирних справ -//- 

7.10 
Про внесення змін до складу тендерного комітету виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення опіки над малолітньою Разборською Ларисою 

Сергіївною, 16.03.2009 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

8.2 
Про встановлення опіки над малолітньою Разборською Софією Сергіївною, 

20.06.2012 р.н. 
-//- 

8.3 

Про затвердження висновку про доцільність  позбавлення батьківських 

прав Дудар Наталії Василівни, відносно малолітнього сина, Кобчик Андрія 

Миколайовича, 16.03.2010 р.н. 

-//- 

8.4 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх 

дітей: Долгополової Ельміри Денисівни, 16.11.2011 року народження та 

Долгополової Іванни Денисівни, 02.06.2017 року народження, разом з 

батьком, Долгополовим  Денисом Олеговичем 

-//- 

8.5 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Онищенка Микити Євгеновича, 09.01.2015 р.н. з матір‘ю, 

Цвєтковою Оксаною Петрівною 

-//- 

8.6 

Про затвердження висновку «Про усунення перешкод у спілкуванні та 

вихованні  Кузь Андрієм Володимировичем малолітнього сина Кузь Гліба  

Андрійовича, 23.02.2016 р.н.» 

-//- 

8.7 

Про затвердження висновку про усунення перешкод щодо участі батька, 

Руль Володимира Григоровича, у вихованні та вільному спілкуванні з 

малолітньою донькою, Руль Вікторією Володимирівною, 11.06.2013 р.н. 

-//- 

8.8 

Про  визначення способу участі батька, Майстренка Ігоря Михайловича, у 

вихованні малолітньої доньки, Майстренко Віолетти Ігорівни, 04.03.2017 

р.н. 

-//- 

8.9 

Про надання  дозволу матері, Кузіній Ірині Вадимівні, на психіатричний 

огляд та амбулаторну психіатричну допомогу її малолітньому сину, Кузіну 

Мирославу Дмитровичу, 03.09.2011 року народження 

-//- 

8.10 

Про надання  дозволу матері, Інжиєвській Яні Казьмирівні, від імені 

малолітнього сина, Бугаєнка Борислава Богдановича, 11.10.2016 р.н., на 

укладання договору оренди земельної ділянки площею 0,0042 га 

(кадастровий номер 3210900000:01:150:0165), цільове призначення – для  

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, на  якій знаходиться 

об’єкт нерухомого майна, власником якого є малолітній Бугаєнко Борислав 

Богданович, 11.10.2016 р.н. 

-//- 

8.11 

Про надання дозволу матері, Колесніковій Вікторії Сергіївні, на реєстрацію 

місця проживання малолітньої доньки, Колеснікової Анжеліки Романівни,  

06.08.2014 р.н. за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 45-б, кв. 14 без згоди 

батька, Колеснікова Романа Валерійовича 

-//- 

8.12 

Про надання дозволу батьку, Власенку Роману Анатолійовичу, на 

укладання договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,                   

смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 4, кв. 329, на ім‘я 

малолітньої доньки, Власенко Златослави Романівни, 17.11.2012 р.н. 

-//- 

8.13 
Про надання дозволу неповнолітньому Войнівському Єгору Ігоровичу, 

23.08.2005 р.н., зі згоди батька,  Войнівського Ігоря Михайловича, на  
-//- 
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приватизацію частини земельної ділянки за адресою:  Київська обл.,                  

м. Ірпінь, провулок  Північний, 10, на його ім’я, на якій  розташований 

житловий будинок, 1/6 частина якого належить неповнолітньому на праві 

власності 

8.14 

Про надання дозволу Коханенко Дар’ї  на продаж належної їй частини 

будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 

буд. 121, в якому зареєстровані малолітні Дяченко Любов Миколаївна, 

07.10.2010 р.н., Дяченко Вікторія Миколаївна, 28.02.2017 р.н., Рибак 

Костянтин Ігорович, 22.03.2007 р.н., Рибак Ілля  Ігорович, 20.12.2016 р.н. 

-//- 

8.15 

Про надання дозволу  матері, Колесниченко Галині Миколаївні, від імені 

малолітнього сина, Колесниченко Ростислава Анатолійовича, 26.06.2013 

р.н., та про надання дозволу неповнолітній Колесниченко Анастасії 

Анатоліївні, 30.01.2005 р.н., зі згоди матері,  Колесниченко Галини 

Миколаївни, на реєстрацію у сервісному центрі МВС України по 1/3 

частині автомобіля марки  MAZDA 3, тип СЄДАН ЛЕГКОВИЙ, номер шасі 

(кузова, рами) JMZBK12Z281671974, реєстраційний номер АК 3245 ВА, рік 

випуску - 2007 року, об‘єм двигуна 1598,  колір - бежевий, які належать їм 

на підставі свідоцтв про право на спадщину від 22.08.2019 року № 3-1054,   

та від   22.08.2019 року № 3-1060 

-//- 

8.16 

Про надання дозволу матері, Литвиненко Юлії Олексіївні, від імені 

малолітнього сина, Литвиненка Володимира Олександровича, 22.12.2012 

р.н., на укладання та підписання договору міни ¼ частини кімнати в 

гуртожитку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ніжинська, буд. 6, 

кімната 3,  на рівноцінну частину будинку та  земельних ділянок 

(кадастровий номер 3220610100:01:017:0246, кадастровий номер 

3220610100:01:017:0245) за адресою: Київська обл., м. Богуслав,                     

вул. Марка Вовчка, буд. 10. 

-//- 

8.17 

Про надання дозволу матері, Малашок Світлані Анатоліївні, від імені 

малолітньої доньки Малашок Андріяни Андріївни, 19.08.2010 р.н., на 

продаж частини автомобіля марки ЗАЗ-DAEWOO, моделі Т13110, типу 

СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі  (кузова, рами) - Y6DТ1311060299913, 

об‘єм двигуна - 1299, колір - ЧОРНИЙ, рік випуску - 2006, реєстраційний 

номер - А18340ЕА 

-//- 

8.18 

Про надання дозволу батьку, Плахтію Олександру  Федоровичу, від імені 

малолітнього сина, Плахтія Яромира  Олександровича, 23.08.2015 р.н.,  на 

продаж належної йому частини квартири за адресою: Київська обл.,                    

м. Ірпінь, вул. Білокур (Курська), буд. 7а, кв. 13, та на купівлю  рівноцінної 

частини квартири за  адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Гонти,                  

буд. 42, кв.22, на його ім‘я 

-//- 

8.19 

Про надання дозволу Яницькому Андрію В’ячеславовичу на дарування 

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

Шевченка, буд. 7, кв. 157, в якій зареєстровані малолітні Кудрицька 

Анжеліка  Вячеславівна, 08.06.2006 р.н., Хожай Поліна Миколаївна, 

20.08.2018 р.н., на ім‘я матері, Яницької Ольги Тарасівни 

-//- 

8.20 

Про надання малолітній Гончаренко Марії Вячеславівні, 16 січня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.21 

Про надання малолітній Гончаренко Олені Вячеславівні, 16 січня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.22 

Про надання неповнолітній Калашнік Валерії Сергіївні, 04 жовтня 2003 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 
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8.23 

Про надання малолітній Калашник Вероніці Олексіївні, 14 грудня 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

8.24 

Про надання малолітньому Калашникові Микиті Олексійовичу,                           

01 листопада 2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.25 

Про надання малолітньому Карєву Олексію Романовичу,  03 грудня 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

8.26 

Про надання малолітній Конюшок Вікторії Володимирівні, 15 листопада 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.27 

Про надання малолітньому Корчевному Михайлу Андрійовичу, 23 серпня 

2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.28 

Про надання малолітньому Корчевному Тимофію Андрійовичу, 10 грудня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.29 

Про надання малолітньому Куприкову Миколі Володимировичу, 14 грудня 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.30 

Про надання малолітній Куприковій Марії Володимирівні, 19 вересня 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

8.31 

Про надання малолітньому Рильському Дмитру Олексійовичу, 21 січня 

2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.32 

Про надання малолітньому Трушенко Валентину Андрійовичу,                            

16 листопада 2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.33 

Про надання малолітньому Трушенко Станіславу Андрійовичу, 27 лютого 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

Голосували: 

 “За” – 12 

 “Проти” – 0  

            “Утримались” – 0 

 

 

До засідання виконавчого комітету приєдналась член виконавчого комітету 

Михальченко Л.Я. 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

                      ПИТАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження безкоштовної телефонної гарячої лінії 

Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Негреша Д.М.    – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 172  «Про затвердження безкоштовної 

телефонної гарячої лінії Ірпінської міської ради» 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

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

Ірпінської 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  № 173/1  «Про проект рішення «Про 

внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської ради VII 

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

бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

2.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. 

Ірпінь за 9 місяців 2019 року 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 173/2  «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2019 року» 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ  

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 

17.12.2014 р. №5 «Про організацію перевезень пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування» 

 Доповідає: Демченко С.А. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 174  «Про затвердження Угоди про 

внесення змін до Договору від 17.12.2014 р. №5 «Про 

організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Остапчук Ж. О.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №175 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

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

власності гр. Калити А.В. та гр. Калити О.А. в м. Ірпінь по 

вул. Єрощенка, 6 з присвоєнням нових поштових адрес 
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 Доповідає: Федоров В.В. –  заст.начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №176/1 «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Калити А.В. 

та гр. Калити О.А. в м. Ірпінь по вул. Єрощенка, 6 з 

присвоєнням нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – гаражу гр. Яблонського О.С. в м. Ірпінь 

по вул. Мечнікова 

 Доповідає: Федоров В.В. –  заст.начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №176/2 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному обєкту нерухомого майна – гаражу гр. 

Яблонського О.С. в м. Ірпінь по вул. Мечнікова» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 (Михальченко Л. Я.) 

   

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних 

дерев за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/4 

 Доповідає: Караченцова К.А. - нач. від. КП «Контроль благоустрою 

міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №177/1 «Про надання дозволу на 

знесення аварійних, сухостійних дерев за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 1/4» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання ДП «ДИРЕКЦІЯ ПЕРЕСУВНИИХ ЦИРКОВИХ 

КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНА» дозволу на розміщення цирку-

шапіто «Орбіта» (без тварин) у м. Ірпені 

 Доповідає: Караченцова К.А. - нач. від. КП «Контроль благоустрою 

міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №177/2 «Про надання ДП «ДИРЕКЦІЯ 

ПЕРЕСУВНИИХ ЦИРКОВИХ КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНА» 

дозволу на розміщення цирку-шапіто «Орбіта» (без тварин) у 

м. Ірпені» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири № 37 в будинку № 13-Б/3 по вулиці 

О. Кошового в м. Ірпінь із числа службових 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/1 «Про виведення квартири № 37 в 
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будинку № 13-Б/3 по вулиці О. Кошового в м. Ірпінь із числа 

службових» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.2 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/2 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.3 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №240/13 від 18.12.2018 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/3 «Про внесення  змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №240/13 від 

18.12.2018» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 09.07.2019 № 105/4 «Про 

виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б, секція 1, за 

вулицею Кленовою в смт Ворзель із числа службових» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/4 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 09.07.2019 № 

105/4 «Про виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б, 

секція 1, за вулицею Кленовою в смт Ворзель із числа 

службових»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 29.08.2019 р. № 136/4 «Про 

передачу квартир у власність громадян» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/5 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 29.08.2019 р. 

№ 136/4 «Про передачу квартир у власність громадян»» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.6 СЛУХАЛИ: Про погодження списків громадян України, які мають право 
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на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська 

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

36 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/6 «Про погодження списків 

громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 36» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.7 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/7 «Про передачу квартир у 

власність громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.8 СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/8 «Про взяття на соціальний 

квартирний облік» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.9 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/9 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.10 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу тендерного комітету виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №178/10 «Про внесення змін до складу 

тендерного комітету виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Разборською 

Ларисою Сергіївною, 16.03.2009 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/1 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Разборською Ларисою Сергіївною, 16.03.2009 

р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Разборською 

Софією Сергіївною, 20.06.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/2 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Разборською Софією Сергіївною, 20.06.2012 

р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність  позбавлення 

батьківських прав Дудар Наталії Василівни, відносно 

малолітнього сина, Кобчик Андрія Миколайовича, 16.03.2010 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/3 «Про затвердження висновку про 

доцільність  позбавлення батьківських прав Дудар Наталії 

Василівни, відносно малолітнього сина, Кобчик Андрія 

Миколайовича, 16.03.2010 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітніх дітей: Долгополової Ельміри 

Денисівни, 16.11.2011 року народження та Долгополової 

Іванни Денисівни, 02.06.2017 року народження, разом з 

батьком, Долгополовим  Денисом Олеговичем 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/4 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітніх дітей: Долгополової 

Ельміри Денисівни, 16.11.2011 року народження та 

Долгополової Іванни Денисівни, 02.06.2017 року народження, 

разом з батьком, Долгополовим  Денисом Олеговичем» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітнього Онищенка Микити Євгеновича, 

09.01.2015 р.н. з матір‘ю, Цвєтковою Оксаною Петрівною 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/5 «Про затвердження висновку про 
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визначення місця проживання малолітнього Онищенка 

Микити Євгеновича, 09.01.2015 р.н. з матір‘ю, Цвєтковою 

Оксаною Петрівною» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку «Про усунення перешкод у 

спілкуванні та вихованні  Кузь Андрієм Володимировичем 

малолітнього сина Кузь Гліба  Андрійовича, 23.02.2016 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/6 «Про затвердження висновку 

«Про усунення перешкод у спілкуванні та вихованні  Кузь 

Андрієм Володимировичем малолітнього сина Кузь Гліба  

Андрійовича, 23.02.2016 р.н.»» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про усунення перешкод щодо 

участі батька, Руль Володимира Григоровича, у вихованні та 

вільному спілкуванні з малолітньою донькою, Руль Вікторією 

Володимирівною, 11.06.2013 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/7 «Про затвердження висновку про 

усунення перешкод щодо участі батька, Руль Володимира 

Григоровича, у вихованні та вільному спілкуванні з 

малолітньою донькою, Руль Вікторією Володимирівною, 

11.06.2013 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.8 СЛУХАЛИ: Про  визначення способу участі батька, Майстренка Ігоря 

Михайловича, у вихованні малолітньої доньки, Майстренко 

Віолетти Ігорівни, 04.03.2017 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/8 «Про  визначення способу участі 

батька, Майстренка Ігоря Михайловича, у вихованні 

малолітньої доньки, Майстренко Віолетти Ігорівни, 04.03.2017 

р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.9 СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу матері, Кузіній Ірині Вадимівні, на 

психіатричний огляд та амбулаторну психіатричну допомогу її 

малолітньому сину, Кузіну Мирославу Дмитровичу, 

03.09.2011 року народження 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/9 «Про надання  дозволу матері, 
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Кузіній Ірині Вадимівні, на психіатричний огляд та 

амбулаторну психіатричну допомогу її малолітньому сину, 

Кузіну Мирославу Дмитровичу, 03.09.2011 року народження» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.10 СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу матері, Інжиєвській Яні Казьмирівні, від 

імені малолітнього сина, Бугаєнка Борислава Богдановича, 

11.10.2016 р.н., на укладання договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0042 га (кадастровий номер 

3210900000:01:150:0165), цільове призначення – для  

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, на  якій 

знаходиться об’єкт нерухомого майна, власником якого є 

малолітній Бугаєнко Борислав Богданович, 11.10.2016 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/10 «Про надання  дозволу матері, 

Інжиєвській Яні Казьмирівні, від імені малолітнього сина, 

Бугаєнка Борислава Богдановича, 11.10.2016 р.н., на 

укладання договору оренди земельної ділянки площею 0,0042 

га (кадастровий номер 3210900000:01:150:0165), цільове 

призначення – для  будівництва та  обслуговування будівель 

торгівлі, на  якій знаходиться об’єкт нерухомого майна, 

власником якого є малолітній Бугаєнко Борислав Богданович, 

11.10.2016 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Колесніковій Вікторії Сергіївні, 

на реєстрацію місця проживання малолітньої доньки, 

Колеснікової Анжеліки Романівни,  06.08.2014 р.н. за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 45-б, кв. 14 без згоди 

батька, Колеснікова Романа Валерійовича 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/11 «Про надання дозволу матері, 

Колесніковій Вікторії Сергіївні, на реєстрацію місця 

проживання малолітньої доньки, Колеснікової Анжеліки 

Романівни,  06.08.2014 р.н. за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 

буд. 45-б, кв. 14 без згоди батька, Колеснікова Романа 

Валерійовича» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Власенку Роману 

Анатолійовичу, на укладання договору дарування квартири за 

адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 

буд. 26, корп. 4, кв. 329, на ім‘я малолітньої доньки, Власенко 

Златослави Романівни, 17.11.2012 р.н. 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/12 «Про надання дозволу батьку, 

Власенку Роману Анатолійовичу, на укладання договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 4, кв. 329, на 

ім‘я малолітньої доньки, Власенко Златослави Романівни, 

17.11.2012 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Войнівському Єгору 

Ігоровичу, 23.08.2005 р.н., зі згоди батька,  Войнівського Ігоря 

Михайловича, на  приватизацію частини земельної ділянки за 

адресою:  Київська обл., м. Ірпінь, провулок  Північний, 10, на 

його ім’я, на якій  розташований житловий будинок, 1/6 

частина якого належить неповнолітньому на праві власності 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/13 «Про надання дозволу 

неповнолітньому Войнівському Єгору Ігоровичу, 23.08.2005 

р.н., зі згоди батька,  Войнівського Ігоря Михайловича, на  

приватизацію частини земельної ділянки за адресою:  

Київська обл., м. Ірпінь, провулок  Північний, 10, на його ім’я, 

на якій  розташований житловий будинок, 1/6 частина якого 

належить неповнолітньому на праві власності» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Коханенко Дар’ї  на продаж належної їй 

частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, 

вул. Свято-Покровська, буд. 121, в якому зареєстровані 

малолітні Дяченко Любов Миколаївна, 07.10.2010 р.н., 

Дяченко Вікторія Миколаївна, 28.02.2017 р.н., Рибак 

Костянтин Ігорович, 22.03.2007 р.н., Рибак Ілля  Ігорович, 

20.12.2016 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/14 «Про надання дозволу 

Коханенко Дар’ї  на продаж належної їй частини будинку за 

адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-

Покровська, буд. 121, в якому зареєстровані малолітні 

Дяченко Любов Миколаївна, 07.10.2010 р.н., Дяченко Вікторія 

Миколаївна, 28.02.2017 р.н., Рибак Костянтин Ігорович, 

22.03.2007 р.н., Рибак Ілля  Ігорович, 20.12.2016 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  матері, Колесниченко Галині 

Миколаївні, від імені малолітнього сина, Колесниченко 
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Ростислава Анатолійовича, 26.06.2013 р.н., та про надання 

дозволу неповнолітній Колесниченко Анастасії Анатоліївні, 

30.01.2005 р.н., зі згоди матері,  Колесниченко Галини 

Миколаївни, на реєстрацію у сервісному центрі МВС України 

по 1/3 частині автомобіля марки  MAZDA 3, тип СЄДАН 

ЛЕГКОВИЙ, номер шасі (кузова, рами) JMZBK12Z281671974, 

реєстраційний номер АК 3245 ВА, рік випуску - 2007 року, 

об‘єм двигуна 1598,  колір - бежевий, які належать їм на 

підставі свідоцтв про право на спадщину від 22.08.2019 року 

№ 3-1054,   та від   22.08.2019 року № 3-1060 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/15 «Про надання дозволу  матері, 

Колесниченко Галині Миколаївні, від імені малолітнього сина, 

Колесниченко Ростислава Анатолійовича, 26.06.2013 р.н., та 

про надання дозволу неповнолітній Колесниченко Анастасії 

Анатоліївні, 30.01.2005 р.н., зі згоди матері,  Колесниченко 

Галини Миколаївни, на реєстрацію у сервісному центрі МВС 

України по 1/3 частині автомобіля марки  MAZDA 3, тип 

СЄДАН ЛЕГКОВИЙ, номер шасі (кузова, рами) 

JMZBK12Z281671974, реєстраційний номер АК 3245 ВА, рік 

випуску - 2007 року, об‘єм двигуна 1598,  колір - бежевий, які 

належать їм на підставі свідоцтв про право на спадщину від 

22.08.2019 року № 3-1054,   та від   22.08.2019 року № 3-1060» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Литвиненко Юлії Олексіївні, від 

імені малолітнього сина, Литвиненка Володимира 

Олександровича, 22.12.2012 р.н., на укладання та підписання 

договору міни ¼ частини кімнати в гуртожитку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ніжинська, буд. 6, кімната 3,  на 

рівноцінну частину будинку та  земельних ділянок 

(кадастровий номер 3220610100:01:017:0246, кадастровий 

номер 3220610100:01:017:0245) за адресою: Київська обл., м. 

Богуслав,                     вул. Марка Вовчка, буд. 10. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/16 «Про надання дозволу матері, 

Литвиненко Юлії Олексіївні, від імені малолітнього сина, 

Литвиненка Володимира Олександровича, 22.12.2012 р.н., на 

укладання та підписання договору міни ¼ частини кімнати в 

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

Ніжинська, буд. 6, кімната 3,  на рівноцінну частину будинку 

та  земельних ділянок (кадастровий номер 

3220610100:01:017:0246, кадастровий номер 

3220610100:01:017:0245) за адресою: Київська обл., м. 

Богуслав,                     вул. Марка Вовчка, буд. 10.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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8.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Малашок Світлані Анатоліївні, 

від імені малолітньої доньки Малашок Андріяни Андріївни, 

19.08.2010 р.н., на продаж частини автомобіля марки ЗАЗ-

DAEWOO, моделі Т13110, типу СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, 

номер шасі  (кузова, рами) - Y6DТ1311060299913, об‘єм 

двигуна - 1299, колір - ЧОРНИЙ, рік випуску - 2006, 

реєстраційний номер - А18340ЕА 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/17 «Про надання дозволу матері, 

Малашок Світлані Анатоліївні, від імені малолітньої доньки 

Малашок Андріяни Андріївни, 19.08.2010 р.н., на продаж 

частини автомобіля марки ЗАЗ-DAEWOO, моделі Т13110, 

типу СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі  (кузова, рами) - 

Y6DТ1311060299913, об‘єм двигуна - 1299, колір - ЧОРНИЙ, 

рік випуску - 2006, реєстраційний номер - А18340ЕА» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Плахтію Олександру  

Федоровичу, від імені малолітнього сина, Плахтія Яромира  

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

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

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

частини квартири за  адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. 

Гонти, буд. 42, кв.22, на його ім‘я 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/18 «Про надання дозволу батьку, 

Плахтію Олександру Федоровичу, від імені малолітнього 

сина, Плахтія Яромира  Олександровича, 23.08.2015 р.н.,  на 

продаж належної йому частини квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Білокур (Курська), буд. 7а, кв. 13, та на 

купівлю  рівноцінної частини квартири за  адресою: Черкаська 

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

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.19 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Яницькому Андрію В’ячеславовичу на 

дарування належної йому частини квартири за адресою: 

Київська обл.,  м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 7, кв. 157, в якій 

зареєстровані малолітні Кудрицька Анжеліка  Вячеславівна, 

08.06.2006 р.н., Хожай Поліна Миколаївна, 20.08.2018 р.н., на 

ім‘я матері, Яницької Ольги Тарасівни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/19 «Про надання дозволу 

Яницькому Андрію В’ячеславовичу на дарування належної 

йому частини квартири за адресою: Київська обл.,  м. Ірпінь, 
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вул. Шевченка, буд. 7, кв. 157, в якій зареєстровані малолітні 

Кудрицька Анжеліка  Вячеславівна, 08.06.2006 р.н., Хожай 

Поліна Миколаївна, 20.08.2018 р.н., на ім‘я матері, Яницької 

Ольги Тарасівни» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.20 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Гончаренко Марії Вячеславівні, 16 

січня 2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/20 «Про надання малолітній 

Гончаренко Марії Вячеславівні, 16 січня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.21 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Гончаренко Олені Вячеславівні, 16 

січня 2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/21 «Про надання малолітній 

Гончаренко Олені Вячеславівні, 16 січня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.22 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Калашнік Валерії Сергіївні, 04 

жовтня 2003 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/22 «Про надання неповнолітній 

Калашнік Валерії Сергіївні, 04 жовтня 2003 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.23 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Калашник Вероніці Олексіївні, 14 

грудня 2010 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/23 «Про надання малолітній 

Калашник Вероніці Олексіївні, 14 грудня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
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воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.24 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Калашникові Микиті 

Олексійовичу, 01 листопада 2014 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/24 «Про надання малолітньому 

Калашникові Микиті Олексійовичу, 01 листопада 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.25 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Карєву Олексію Романовичу,  03 

грудня 2010 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/25 «Про надання малолітньому 

Карєву Олексію Романовичу, 03 грудня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.26 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Конюшок Вікторії Володимирівні, 15 

листопада 2009 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/26 «Про надання малолітній 

Конюшок Вікторії Володимирівні, 15 листопада 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.27 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Корчевному Михайлу 

Андрійовичу, 23 серпня 2006 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/27 «Про надання малолітньому 

Корчевному Михайлу Андрійовичу, 23 серпня 2006 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.28 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Корчевному Тимофію 

Андрійовичу, 10 грудня 2009 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/28 «Про надання малолітньому 

Корчевному Тимофію Андрійовичу, 10 грудня 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.29 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Куприкову Миколі 

Володимировичу, 14 грудня 2005 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/29 «Про надання малолітньому 

Куприкову Миколі Володимировичу, 14 грудня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.30 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Куприковій Марії Володимирівні, 19 

вересня 2010 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/30 «Про надання малолітній 

Куприковій Марії Володимирівні, 19 вересня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.31 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Рильському Дмитру Олексійовичу, 

21 січня 2010 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/31 «Про надання малолітньому 

Рильському Дмитру Олексійовичу, 21 січня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: “За” –13 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.32 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Трушенко Валентину 

Андрійовичу, 16 листопада 2006 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/32 «Про надання малолітньому 

Трушенко Валентину Андрійовичу, 16 листопада 2006 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.33 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Трушенко Станіславу 

Андрійовичу, 27 лютого 2005 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №179/33 «Про надання малолітньому 

Трушенко Станіславу Андрійовичу, 27 лютого 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

 

  

 

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

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 
від «12» листопада 2019 року 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 
Про затвердження безкоштовної телефонної гарячої лінії Ірпінської міської 

ради 
172 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.2 

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

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

м. Ірпінь на 2019 рік» 

173/1 

2.3 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 

місяців 2019 року 
173/2 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

3. 

Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 17.12.2014 р. 

№5 «Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування» 

174 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації 175 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

5.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                   

гр. Калити А.В. та гр. Калити О.А. в м. Ірпінь по вул. Єрощенка, 6 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

176/1 

5.2 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого майна 

– гаражу гр. Яблонського О.С. в м. Ірпінь по вул. Мечнікова 
176/2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/4 
177/1 

6.2 

Про надання ДП «ДИРЕКЦІЯ ПЕРЕСУВНИИХ ЦИРКОВИХ 

КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНА» дозволу на розміщення цирку-шапіто «Орбіта» 

(без тварин) у м. Ірпені 

177/2 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 
Про виведення квартири № 37 в будинку № 13-Б/3 по вулиці О. Кошового в 

м. Ірпінь із числа службових 
178/1 

7.2 Про взяття на квартирний облік 178/2 

7.3 
Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№240/13 від 18.12.2018 
178/3 

7.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 09.07.2019 № 105/4 «Про виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б, 

секція 1, за вулицею Кленовою в смт Ворзель із числа службових» 

178/4 
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7.5 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 29.08.2019 р. № 136/4 «Про передачу квартир у власність громадян» 
178/5 

7.6 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. 

Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 36 

178/6 

7.7 Про передачу квартир у власність громадян 178/7 

7.8 Про взяття на соціальний квартирний облік 178/8 

7.9 Про упорядкування квартирних справ 178/9 

7.10 
Про внесення змін до складу тендерного комітету виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
178/10 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення опіки над малолітньою Разборською Ларисою 

Сергіївною, 16.03.2009 р.н. 
179/1 

8.2 
Про встановлення опіки над малолітньою Разборською Софією Сергіївною, 

20.06.2012 р.н. 
179/2 

8.3 

Про затвердження висновку про доцільність  позбавлення батьківських 

прав Дудар Наталії Василівни, відносно малолітнього сина, Кобчик Андрія 

Миколайовича, 16.03.2010 р.н. 

179/3 

8.4 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх 

дітей: Долгополової Ельміри Денисівни, 16.11.2011 року народження та 

Долгополової Іванни Денисівни, 02.06.2017 року народження, разом з 

батьком, Долгополовим  Денисом Олеговичем 

179/4 

8.5 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Онищенка Микити Євгеновича, 09.01.2015 р.н. з матір‘ю, 

Цвєтковою Оксаною Петрівною 

179/5 

8.6 

Про затвердження висновку «Про усунення перешкод у спілкуванні та 

вихованні  Кузь Андрієм Володимировичем малолітнього сина Кузь Гліба  

Андрійовича, 23.02.2016 р.н.» 

179/6 

8.7 

Про затвердження висновку про усунення перешкод щодо участі батька, 

Руль Володимира Григоровича, у вихованні та вільному спілкуванні з 

малолітньою донькою, Руль Вікторією Володимирівною, 11.06.2013 р.н. 

179/7 

8.8 

Про  визначення способу участі батька, Майстренка Ігоря Михайловича, у 

вихованні малолітньої доньки, Майстренко Віолетти Ігорівни, 04.03.2017 

р.н. 

179/8 

8.9 

Про надання  дозволу матері, Кузіній Ірині Вадимівні, на психіатричний 

огляд та амбулаторну психіатричну допомогу її малолітньому сину, Кузіну 

Мирославу Дмитровичу, 03.09.2011 року народження 

179/9 

8.10 

Про надання  дозволу матері, Інжиєвській Яні Казьмирівні, від імені 

малолітнього сина, Бугаєнка Борислава Богдановича, 11.10.2016 р.н., на 

укладання договору оренди земельної ділянки площею 0,0042 га 

(кадастровий номер 3210900000:01:150:0165), цільове призначення – для  

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, на  якій знаходиться 

об’єкт нерухомого майна, власником якого є малолітній Бугаєнко Борислав 

Богданович, 11.10.2016 р.н. 

179/10 

8.11 

Про надання дозволу матері, Колесніковій Вікторії Сергіївні, на реєстрацію 

місця проживання малолітньої доньки, Колеснікової Анжеліки Романівни,  

06.08.2014 р.н. за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 45-б, кв. 14 без згоди 

батька, Колеснікова Романа Валерійовича 

179/11 

8.12 

Про надання дозволу батьку, Власенку Роману Анатолійовичу, на 

укладання договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,                   

смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 4, кв. 329, на ім‘я 

малолітньої доньки, Власенко Златослави Романівни, 17.11.2012 р.н. 

179/12 
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8.13 

Про надання дозволу неповнолітньому Войнівському Єгору Ігоровичу, 

23.08.2005 р.н., зі згоди батька,  Войнівського Ігоря Михайловича, на  

приватизацію частини земельної ділянки за адресою:  Київська обл.,                  

м. Ірпінь, провулок  Північний, 10, на його ім’я, на якій  розташований 

житловий будинок, 1/6 частина якого належить неповнолітньому на праві 

власності 

179/13 

8.14 

Про надання дозволу Коханенко Дар’ї  на продаж належної їй частини 

будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 

буд. 121, в якому зареєстровані малолітні Дяченко Любов Миколаївна, 

07.10.2010 р.н., Дяченко Вікторія Миколаївна, 28.02.2017 р.н., Рибак 

Костянтин Ігорович, 22.03.2007 р.н., Рибак Ілля  Ігорович, 20.12.2016 р.н. 

179/14 

8.15 

Про надання дозволу  матері, Колесниченко Галині Миколаївні, від імені 

малолітнього сина, Колесниченко Ростислава Анатолійовича, 26.06.2013 

р.н., та про надання дозволу неповнолітній Колесниченко Анастасії 

Анатоліївні, 30.01.2005 р.н., зі згоди матері,  Колесниченко Галини 

Миколаївни, на реєстрацію у сервісному центрі МВС України по 1/3 

частині автомобіля марки  MAZDA 3, тип СЄДАН ЛЕГКОВИЙ, номер шасі 

(кузова, рами) JMZBK12Z281671974, реєстраційний номер АК 3245 ВА, рік 

випуску - 2007 року, об‘єм двигуна 1598,  колір - бежевий, які належать їм 

на підставі свідоцтв про право на спадщину від 22.08.2019 року № 3-1054,   

та від   22.08.2019 року № 3-1060 

179/15 

8.16 

Про надання дозволу матері, Литвиненко Юлії Олексіївні, від імені 

малолітнього сина, Литвиненка Володимира Олександровича, 22.12.2012 

р.н., на укладання та підписання договору міни ¼ частини кімнати в 

гуртожитку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ніжинська, буд. 6, 

кімната 3,  на рівноцінну частину будинку та  земельних ділянок 

(кадастровий номер 3220610100:01:017:0246, кадастровий номер 

3220610100:01:017:0245) за адресою: Київська обл., м. Богуслав,                     

вул. Марка Вовчка, буд. 10. 

179/16 

8.17 

Про надання дозволу матері, Малашок Світлані Анатоліївні, від імені 

малолітньої доньки Малашок Андріяни Андріївни, 19.08.2010 р.н., на 

продаж частини автомобіля марки ЗАЗ-DAEWOO, моделі Т13110, типу 

СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі  (кузова, рами) - Y6DТ1311060299913, 

об‘єм двигуна - 1299, колір - ЧОРНИЙ, рік випуску - 2006, реєстраційний 

номер - А18340ЕА 

179/17 

8.18 

Про надання дозволу батьку, Плахтію Олександру  Федоровичу, від імені 

малолітнього сина, Плахтія Яромира  Олександровича, 23.08.2015 р.н.,  на 

продаж належної йому частини квартири за адресою: Київська обл.,                    

м. Ірпінь, вул. Білокур (Курська), буд. 7а, кв. 13, та на купівлю  рівноцінної 

частини квартири за  адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Гонти,                  

буд. 42, кв.22, на його ім‘я 

179/18 

8.19 

Про надання дозволу Яницькому Андрію В’ячеславовичу на дарування 

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

Шевченка, буд. 7, кв. 157, в якій зареєстровані малолітні Кудрицька 

Анжеліка  Вячеславівна, 08.06.2006 р.н., Хожай Поліна Миколаївна, 

20.08.2018 р.н., на ім‘я матері, Яницької Ольги Тарасівни 

179/19 

8.20 

Про надання малолітній Гончаренко Марії Вячеславівні, 16 січня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

179/20 

8.21 

Про надання малолітній Гончаренко Олені Вячеславівні, 16 січня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

179/21 
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8.22 

Про надання неповнолітній Калашнік Валерії Сергіївні, 04 жовтня 2003 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

179/22 

8.23 

Про надання малолітній Калашник Вероніці Олексіївні, 14 грудня 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

179/23 

8.24 

Про надання малолітньому Калашникові Микиті Олексійовичу,                           

01 листопада 2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

179/24 

8.25 

Про надання малолітньому Карєву Олексію Романовичу,  03 грудня 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

179/25 

8.26 

Про надання малолітній Конюшок Вікторії Володимирівні, 15 листопада 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

179/26 

8.27 

Про надання малолітньому Корчевному Михайлу Андрійовичу, 23 серпня 

2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

179/27 

8.28 

Про надання малолітньому Корчевному Тимофію Андрійовичу, 10 грудня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

179/28 

8.29 

Про надання малолітньому Куприкову Миколі Володимировичу, 14 грудня 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

179/29 

8.30 

Про надання малолітній Куприковій Марії Володимирівні, 19 вересня 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

179/30 

8.31 

Про надання малолітньому Рильському Дмитру Олексійовичу, 21 січня 

2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

179/31 

8.32 

Про надання малолітньому Трушенко Валентину Андрійовичу,                            

16 листопада 2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

179/32 

8.33 

Про надання малолітньому Трушенко Станіславу Андрійовичу, 27 лютого 

2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

179/33 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 

 

 


