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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №17 

 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від «26» жовтня 2021 року                            09:00 год.                                                     м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій КРАВЧУК 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО  

Ігор ДВОРНІКОВ  

Анжела МАКЕЄВА  

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Катерина ПАСЮК 

Володимир ВИГІННИЙ 

Діана БОНДАР 

Дмитро БІРЮК 

Богдан ГАВРИЛЮК  

Галина ВАЛЬЧИШИН 

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: 

 

Максим МЕЛЬНИК, Ольга КОРЧИНСЬКА, Ігор КУЦЕНКО,  

Сергій ДІДУСЬ, Олег ОПОЛІНСЬКИЙ, Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Олександр МАРКУШИН –  міський голова 

1. Євгенія ДАНИЛЮК Начальник фінансового управління 

2. Жанна ОСТАПЧУК Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

4. Сергій КАНЮРА Начальник правління ІРІ та ЖКГ 

5. Михайло САПОН Начальник відділу архітектури та містобудування 

6. Марина ПРОСЯНИК Заступник начальника служби у справах дітей та сім’ї 

7. Оксана ЗАЛУЖНЯК Начальник юридичного відділу  

8. Представники ЗМІ Інформаційне агенство «ITV» 
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

чергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії 

Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 

46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021 рік»» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцна 

Наталії Андріївні 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

3.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
-//- 

3.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення торгівельного літнього майданчика  за адресою: 

вул. Грибоєдова, 15 у м. Ірпінь ФОП Співак Людмилі 

Олександрівні 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 
Про виключення кімнати №11 в гуртожитку за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд.104-А з числа службових  

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

4.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

4.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

4.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

5.1 

Про виділення частин громадського будинку фельдшерсько-

акушерського пункту в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових  адрес на підставі висновку 

№1611 від 07.10.2021р. 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

5.2 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого  майна – нежитловому приміщенню на підставі 

декларації  № КС101210915204  від 15 вересня 2021 року 

-//- 

5.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 

05.10.2021 року, Р№ ІУ101211005381 

-//- 

5.4 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку з  вбудованими 

нежитловими приміщеннями на підставі декларації № 

КС101210921599 від 21 вересня 2021 року 

-//- 

5.5 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі  

сертифікату № КС 122211005837 від 12 жовтня 2021 року 

 

-//- 
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5.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

декларації № КС101211006106 від 06 жовтня 2021 року 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

6.1 

Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди батьків на 

продаж 1/2 частини квартири та на купівлю 1/2 частини 

квартири на своє ім`я 

Марина ПРОСЯНИК 

 – заступник начальника 

служби 

6.2 

Про надання дозволу батькам від імені малолітньої доньки на 

вчинення правочину, а саме, на оформлення документів на 

земельну ділянку в межах норм безоплатної приватизації для 

ведення особистого селянського господарства та на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність 

(безоплатно) малолітній доньці земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

-//- 

6.3 

Про надання дозволу матері на укладення договору дарування 

квартири на ім’я неповнолітньої доньки та про надання 

дозволу неповнолітній зі згоди батьків на укладення та 

підписання договору купівлі-продажу квартири на своє ім’я 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 

3/4 частини будинку, в якому зареєстрований малолітній 

онук, та 1/2 частини земельної ділянки, на ім’я свого сина 

-//- 

6.5 

Про надання дозволу матері від імені малолітніх дітей на 

укладення та підписання договору про поділ спадкового 

майна після смерті батька 

-//- 

6.6 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення способу участі батька у вихованні малолітньої 

доньки 

-//- 

6.7 
Про визначення способу участі батька, Галаки О.О., у 

вихованні малолітньої доньки 
-//- 

6.8 
Про визначення способу участі батька, Шкодича Ю.В., у 

вихованні малолітнього сина 
-//- 

6.9 
Про визначення способу участі батька, Табаш Бард-Едін, у 

вихованні малолітнього сина 
-//- 

6.10 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей 
-//- 

6.11 
Про надання неповнолітній Богіні І.М. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

6.12 

Про надання неповнолітній Діогеновій Є.І. статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

6.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 241/31 від 18.12.2018 року «Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

-//- 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу 

Голосували: 

 «За» – 14 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Міський голова Олександр МАРКУШИН запропонував проголосувати за порядок 

денний в цілому 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 14 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської 

міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 46-4-VIII «Про бюджет 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік»» 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №143 «Про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення 4-ї сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року 

№ 46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік»» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №144 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцна Наталії Андріївні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №145/1 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцна 

Наталії Андріївні» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №145/2 «Про надання дозволу на знесення, кронування 

та санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 
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«Утримались» – 0 

 

3.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

торгівельного літнього майданчика  за адресою: вул. Грибоєдова, 15 у м. 

Ірпінь ФОП Співак Людмилі Олександрівні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №145/3 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і розміщення торгівельного літнього майданчика  за адресою: вул. 

Грибоєдова, 15 у м. Ірпінь ФОП Співак Людмилі Олександрівні» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 СЛУХАЛИ: Про виключення кімнати №11 в гуртожитку за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Тургенівська, буд.104-А з числа службових 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №146/1 «Про виключення кімнати №11 в гуртожитку за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд.104-А з числа службових» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.2 СЛУХАЛИ: 
Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №146/2 «Про упорядкування квартирних справ» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.3 СЛУХАЛИ: 
Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №146/3 «Про взяття на квартирний облік» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.4 СЛУХАЛИ: 
Про передачу квартир у власність громадян 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №146/4 «Про передачу квартир у власність громадян» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
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5.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частин громадського будинку фельдшерсько-акушерського 

пункту в окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових  адрес на 

підставі висновку №1611 від 07.10.2021р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147/1 «Про виділення частин громадського будинку 

фельдшерсько-акушерського пункту в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових  адрес на підставі висновку №1611 від 

07.10.2021р.» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого  

майна – нежитловому приміщенню на підставі декларації  № 

КС101210915204  від 15 вересня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147/2 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого  майна – нежитловому приміщенню на 

підставі декларації  № КС101210915204  від 15 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта від 05.10.2021 року, Р№ ІУ101211005381 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 05.10.2021 

року, Р№ ІУ101211005381» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку з  вбудованими нежитловими приміщеннями 

на підставі декларації № КС101210921599 від 21 вересня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147/4 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку з  

вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі декларації № 

КС101210921599 від 21 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Галина ВАЛЬЧИШИН) 

 

5.5 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі  сертифікату № КС 122211005837 

від 12 жовтня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147/5 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 
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підставі  сертифікату № КС 122211005837 від 12 жовтня 2021 року» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.6 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101211006106 від 

06 жовтня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147/6 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101211006106 від 06 жовтня 2021 року» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди батьків на продаж 1/2 

частини квартири та на купівлю 1/2 частини квартири на своє ім`я 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/1 «Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди 

батьків на продаж 1/2 частини квартири та на купівлю 1/2 частини квартири 

на своє ім`я» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батькам від імені малолітньої доньки на вчинення 

правочину, а саме, на оформлення документів на земельну ділянку в межах 

норм безоплатної приватизації для ведення особистого селянського 

господарства та на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність (безоплатно) малолітній доньці земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/2 «Про надання дозволу батькам від імені 

малолітньої доньки на вчинення правочину, а саме, на оформлення 

документів на земельну ділянку в межах норм безоплатної приватизації для 

ведення особистого селянського господарства та на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність (безоплатно) малолітній доньці 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері на укладення договору дарування квартири на 

ім’я неповнолітньої доньки та про надання дозволу неповнолітній зі згоди 

батьків на укладення та підписання договору купівлі-продажу квартири на 

своє ім’я 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/3 «Про надання дозволу матері на укладення 

договору дарування квартири на ім’я неповнолітньої доньки та про надання 

дозволу неповнолітній зі згоди батьків на укладення та підписання договору 

купівлі-продажу квартири на своє ім’я» 
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Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 3/4 частини 

будинку, в якому зареєстрований малолітній онук, та 1/2 частини земельної 

ділянки, на ім’я свого сина 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/4 «Про надання дозволу бабусі на укладення 

договору дарування 3/4 частини будинку, в якому зареєстрований 

малолітній онук, та 1/2 частини земельної ділянки, на ім’я свого сина» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері від імені малолітніх дітей на укладення та 

підписання договору про поділ спадкового майна після смерті батька 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/5 «Про надання дозволу матері від імені 

малолітніх дітей на укладення та підписання договору про поділ спадкового 

майна після смерті батька» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька у вихованні малолітньої доньки 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/6 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення способу участі батька у вихованні малолітньої 

доньки» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.7 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Галаки О.О., у вихованні 

малолітньої доньки 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/7 «Про визначення способу участі батька, Галаки 

О.О., у вихованні малолітньої доньки» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.8 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Шкодича Ю.В., у вихованні 

малолітнього сина 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/8 «Про визначення способу участі батька, 

Шкодича Ю.В., у вихованні малолітнього сина» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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6.9 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Табаш Бард-Едін, у вихованні 

малолітнього сина 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/9 «Про визначення способу участі батька, Табаш 

Бард-Едін, у вихованні малолітнього сина» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітніх дітей 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/10 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітніх дітей» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.11 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Богіні І.М. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/11 «Про надання неповнолітній Богіні І.М. 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.12 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Діогеновій Є.І. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/12 «Про надання неповнолітній Діогеновій Є.І. 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.13 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження Положення, Регламенту та 

складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148/13 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради № 241/31 від 18.12.2018 року «Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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Головуючий                   Олександр МАРКУШИН 

 

 

 

Секретар                                     Дмитро НЕГРЕША             
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято  

на черговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 26.10.2021 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської 

міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 46-4-VIII «Про бюджет 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік» 
143 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 144 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Моцна Наталії Андріївні 
145/1 

3.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
145/2 

3.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

торгівельного літнього майданчика  за адресою: вул. Грибоєдова, 15 у м. 

Ірпінь ФОП Співак Людмилі Олександрівні 
145/3 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 
Про виключення кімнати №11 в гуртожитку за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Тургенівська, буд.104-А з числа службових  
146/1 

4.2 Про упорядкування квартирних справ 146/2 

4.3 Про взяття на квартирний облік 146/3 

4.4 Про передачу квартир у власність громадян 146/4 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

5.1 

Про виділення частин громадського будинку фельдшерсько-акушерського 

пункту в окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових  адрес на 

підставі висновку №1611 від 07.10.2021р. 
147/1 

5.2 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого  

майна – нежитловому приміщенню на підставі декларації  № 

КС101210915204  від 15 вересня 2021 року 
147/2 

5.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта від 05.10.2021 року, Р№ ІУ101211005381 
147/3 

5.4 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку з  вбудованими нежитловими приміщеннями 

на підставі декларації № КС101210921599 від 21 вересня 2021 року 
147/4 

5.5 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі  сертифікату № КС 122211005837 

від 12 жовтня 2021 року 
147/5 

5.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101211006106 від 

06 жовтня 2021 року 
147/6 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

6.1 
Про надання дозволу неповнолітньому зі згоди батьків на продаж 1/2 

частини квартири та на купівлю 1/2 частини квартири на своє ім`я 
148/1 
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6.2 

Про надання дозволу батькам від імені малолітньої доньки на вчинення 

правочину, а саме, на оформлення документів на земельну ділянку в межах 

норм безоплатної приватизації для ведення особистого селянського 

господарства та на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність (безоплатно) малолітній доньці земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

148/2 

6.3 

Про надання дозволу матері на укладення договору дарування квартири на 

ім’я неповнолітньої доньки та про надання дозволу неповнолітній зі згоди 

батьків на укладення та підписання договору купівлі-продажу квартири на 

своє ім’я 

148/3 

6.4 

Про надання дозволу бабусі на укладення договору дарування 3/4 частини 

будинку, в якому зареєстрований малолітній онук, та 1/2 частини земельної 

ділянки, на ім’я свого сина 
148/4 

6.5 
Про надання дозволу матері від імені малолітніх дітей на укладення та 

підписання договору про поділ спадкового майна після смерті батька 
148/5 

6.6 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька у вихованні малолітньої доньки 
148/6 

6.7 
Про визначення способу участі батька, Галаки О.О., у вихованні 

малолітньої доньки 
148/7 

6.8 
Про визначення способу участі батька, Шкодича Ю.В., у вихованні 

малолітнього сина 
148/8 

6.9 
Про визначення способу участі батька, Табаш Бард-Едін, у вихованні 

малолітнього сина 
148/9 

6.10 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітніх дітей 
148/10 

6.11 
Про надання неповнолітній Богіні І.М. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
148/11 

6.12 
Про надання неповнолітній Діогеновій Є.І. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
148/12 

6.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження Положення, Регламенту та 

складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

148/13 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


