
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «09» березня 2021 року 9:00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2020 рік 
Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

1.2 

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

Ірпінської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 46-4-

VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік» 

-//- 

1.3 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення бюджету 

Ірпінської міської територіальної громади, вишукання додаткових 

джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни бюджету Ірпінської міської територіальної громади у  

2021 році 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– заст. директора КП 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

3. 

Про визначення КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

уповноваженим органом, який здійснює в межах своєї компетенції 

комплекс заходів превентивного характеру щодо цілодобового 

контролю та реагування за дотриманням правового режиму зон 

санітарної охорони об’єктів систем централізованого 

водопостачання та водовідведення комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» 

Микола КОВАЛЬЧУК 

 – начальник КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

4. 

Про  організацію  та  проведення  призову громадян України на  

строкову  військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань України у квітні - червні 2021 року 

Ігор ОСТАПЧУК 

 – начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 

Про затвердження нового складу тимчасової комісії виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

5.2 

Про затвердження нового складу робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати 

-//- 

5.3 

Про затвердження нового складу ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення Ірпінської міської територіальної 

громади 

-//- 

5.4 
Про затвердження нового складу робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення 
-//- 

5.5 

Про затвердження нового складу Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення Ірпінської міської територіальної 

громади 

-//- 



5.6 

Про затвердження висновку органу опіки і піклування про 

доцільність призначення Горбатенко О.М. опікуном над 

Животинським Д.О. 

-//- 

5.7 

Про затвердження складу комісії з питань забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, внутрішньо переміщених осіб, 

осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей в новій редакції 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Катерина КАРАЧЕНЦОВА 

– начальник відділу КП 

6.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна (біля 

парку «Незнайка») ФОП Гаврошу Ігорю Юрійовичу 

-//- 

6.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, парк «Центральний» 

ФОП Миронюк Галині Василівні 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Підгірна 

(Набережна річки Ірпінь) ФОП Тімофєєву Олександру 

Миколайовичу 

-//- 

6.5 

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

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

Якубовській Ларисі Володимирівні 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Колганової О.М. та гр. Андрусенка А.С. в м. Ірпінь по 

вул. Северинівській, 69 з присвоєнням нових поштових адрес 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

7.2 
Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що знаходяться в 

м. Ірпінь по вул. Слов’янській, 29/1, 29/2 
-//- 

7.3 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 145/1 від 08.12.2020 року: «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Смиковського 

В.Г., Рижова А.О., гр. Кузнєцової В.С. в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 

89 з присвоєнням нових адрес 

-//- 

7.4 
Про оформлення ФОП Сич О.С. дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.5 
Про оформлення ТОВ «АРІТЕЙЛ» дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.6 

Про оформлення ФОП Ісаєв Сеймур Теймур-огли дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами по вул. Соборна, 85/1 в 

місті Ірпінь 

-//- 

7.7 
Про оформлення ФОП Лихошві Д.О. дозволу на розміщення 

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

7.8 
Про оформлення ФОП Торохтіло Є.О. дозволу на розміщення 

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

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 Про упорядкування квартирних справ 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.3 
Про виключення частини (39/100) будинку № 52 по вулиці Озерна в 

м. Ірпінь з числа службових 
-//- 



8.4 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру 

№88 в будинку №7 вул. Т.Шевченка, м. Ірпінь 
-//- 

8.5 

Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради №228/1 від 26.11.2018 «Про взяття на квартирний 

облік» 

-//- 

8.6 Про зняття з квартирного обліку -//- 

8.7 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

8.8 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської 

ради 

-//- 

8.9 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

-//- 

8.10 

Про коригуваня тарифу на теплову енергію, її виробництво, та 

послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК 

«СИНЕРГІЯ ЕНЕРДЖІ» 

-//- 

8.11 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

-//- 

8.12 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.02.2021 №22/11 «Про затвердження переліку 

платних послуг з медичного обслуговування, які  надаються  КНП 

«Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги в 

новій редакції» 

-//- 

8.13 
Про погодження Інвестиційної програми КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на  2021 рік 
-//- 

8.14 

Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП 

«Ірпінське земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради в 

новій реакції 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу Писанці Ванді Василівні, на укладення 

договору дарування за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул.Тургенівська, буд. 24, кв.20, на ім’я неповнолітньої Козарецької 

Діани Юріївни, 02.03.2005 р.н. 

Марина ПРОСЯНИК 

– в.о. заступника 

начальника служби 

9.2 

Про надання дозволу Желібо Євгену Петровичу та Желібо Леоніду 

Петровичу на укладення договору поділу частин будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 37, в якому 

зареєстрована малолітня Вовк Лаура Євгеніївна, 08.10.2016 р.н., на 

два окремі житлові будинки 

-//- 

9.3 

Про надання дозволу бабусі, Коновал Галині Амбросіївні, на 

укладення договору дарування 1/4 частини квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна (III Інтернаціоналу), буд. 148, 

кв. 16, в якій зареєстрований неповнолітній онук, Бугринський 

Денис Васильович, 15.06.2004 р.н., на ім’я своєї доньки, 

Бугринської Алли Василівни 

-//- 

9.4 

Про надання дозволу матері, Гузі Валерії Олександрівні, від імені 

малолітнього сина, Гузи Георгія Максимовича, 19.02.2014 р.н., на 

укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної 

ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:088:0229, площею 

0,0135 га) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гоголя, 

земельна ділянка 31/9, на його ім’я 

-//- 

9.5 

Про надання дозволу бабусі, Вакуленко Тамарі Миколаївні, на 

укладення договору дарування будинку за адресою: Київська обл.,                                        

Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, 

вул.Травнева, буд. 44, в якому зареєстровані малолітні онуки, 

-//- 



Вакуленко Олександра Олександрівна, 28.04.2010 р.н., та 

Вакуленко Софія Олександрівна, 11.10.2017 р.н., на ім’я 

неповнолітньої онуки, Вакуленко Вікторії Олександрівни, 

27.09.2006 р.н. 

9.6 
Про продовження перебування в державній дитячій установі 

неповнолітнього Рубінова Віктора Володимировича, 16.06.2004 р.н. 
-//- 

9.7 
Про продовження перебування в державній дитячій установі 

малолітнього До Тіен Дат, 04.12.2008 р.н. 
-//- 

9.8 
Про влаштування до державної дитячої установи неповнолітньої 

Гукової Людмили Володимирівни, 13.10.2005 р.н. 
-//- 

9.9 
Про  втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім Осадчук Ігорем Володимировичем, 11.10.2017 р.н. 
-//- 

9.10 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Чугай 

Михайлу Костянтиновичу, 18.03.2015 р.н. 
-//- 

9.11 
Про встановлення опіки над малолітнім Чугай Михайлом 

Костянтиновичем, 18.03.2015 р.н. 
-//- 

9.12 

Про надання малолітньому Заруцькому Івану Олександровичу,         

20 січня 2021 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.13 

Про надання малолітній Павловській Маргариті Олександрівні,            

15 березня 2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.14 

Про надання малолітньому Павловському Матвію Олександровичу, 

16 квітня 2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


