
ПРОЄКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «18» травня 2021 року 9:00 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

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» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ІРПІНЬ» 

3. 
Про надання дозволу на облаштування підвищених 

пішохідних переходів в м. Ірпінь 

Сергій СКРИПНИК 

– начальник КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

4.1 

Про затвердження умов продажу та інформаційного 

повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта 

малої приватизації комунальної  власності Ірпінської міської 

ради за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, 25 

Ольга ШЕВЧЕНКО 

– заступник начальника 

відділу 

4.2 

Про затвердження умов продажу та інформаційного 

повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта 

малої приватизації комунальної власності Ірпінської міської 

ради за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, 

25/1 

-//- 

4.3 

Про затвердження умов продажу та інформаційного 

повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта 

малої приватизації комунальної власності Ірпінської міської 

ради за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 146 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 

Про визнання не чинним Свідоцтва про право власності на 

житло №427 від 30.11.2004 виданого на підставі 

розпорядження від 29.11.2004 №259 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

5.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.3 Про переведення черги квартирної черги -//- 

5.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

5.5 

Про надання дозволу на демонтаж самочинно встановлених 

металевих воріт, розташованих у проїзді комунальної 

власності між Ірпінською спеціалізованою ЗОШ №1 

Ірпінської міської ради та приватною садибою по вул. 8-го 

Березня у м. Ірпінь 

-//- 

5.6 Про надання дозволу на виконання робіт -//- 



ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення торгівельного літнього майданчика в парку 

«Центральний» у м. Ірпінь ФОП Бережна Анна Вікторівна 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

6.2 

Про надання дозволу на розміщення ведінгових  автоматів 

(автомати з продажу іграшок) у м. Ірпінь ТОВ «МАМА 

ПРИГОТУВАЛА» 

-//- 

6.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Тітарову 

Юрію Васильовичу  

-//- 

6.4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Ткаченко 

Світлані Олександрівні  

-//- 

6.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь по вул. Соборна, 1 ФОП Ярмошуку Богдану 

Олександровичу 

-//- 

6.6 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Точоному Олександру Олександровичу  

-//- 

6.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу 
-//- 

6.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на вулицях міста Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

7.1 
Про оформлення ФОП Шевченко О. В. дозволу на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

7.2 

Про надання дозволу ініціативній групі громадян на 

встановлення автоматичного шлагбаума між будинками № 12-

е по вул. 9-та Лінія та № 89 по вул. Героїв в м. Ірпінь 

Бучанського району Київської області 

-//- 

7.3 
Про оформлення ФОП Пєшому О. В. дозволів на розміщення 

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

7.4 

Про переведення гр. Котвіцькому Б. М. садового будинку в 

Київській області Бучанського району, село Забуччя, 

садівницьке товариство «Садівник», вул. Квіткова, 9 в 

житловий будинок 

-//- 

7.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Козельського М.Г., гр. Козельської Л.М. в м. 

Ірпінь, вул. Достоєвського, 5 з присвоєнням нових адрес 

-//- 

7.6 
Про оформлення ФОП Карпюк Е. В. дозволів на розміщення 

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

7.7 
Про оформлення ФОП Даценку С. І. дозволу на розміщення 

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

7.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – магазину ФОП Берегелі Р. П. в м. Ірпінь, 

провул. Лермонтова, 1-д 

-//- 

7.9 
Про оформлення ФОП Мироношенко Д. О. дозволів на 

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

7.10 
Про оформлення ФОП Івасюк І. М. дозволів на розміщення 

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

7.11 
Про організацію проїзду загального користування біля ЗОШ 

№1 Ірпінської міської ради по вул. 8-го Березня у м. Ірпінь  
-//- 



7.12 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Філатова В. І. та гр. Філатової  З. І. в Київській 

області Бучанського району в м. Ірпінь по вул. Щасливій, 

будинок 16 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 

Про надання дозволу матері, Романовій Ользі Іванівні, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4з, кв. 16, на ім’я 

малолітнього сина, Замани Богдана Ігоровича, 05.07.2008 р.н. 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

8.2 

Про надання дозволу неповнолітньому Бублику Іллі 

Ігоровичу, 03.01.2006 р.н., зі згоди матері, Бублик Наталії 

Миколаївни, на продаж 1/2 частини квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Петрусенко (Рози Люксембург), 

буд. 20, кв. 22, та на прийняття в дар 1/4 частини квартири за 

адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 10, кв. 3, на своє ім’я 

-//- 

8.3 

Про надання дозволу бабусі, Гриневич Галині Василівні, на 

укладення договору дарування по 1/2  частині квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська 

(Жовтнева), буд. 105М, кв. 75, на ім’я малолітніх онуків, 

Гриневич Марії Віталіївни, 24.04.2009 р.н., та Гриневич 

Вероніки Віталіївни, 21.12.2011 р.н. 

-//- 

8.4 

Про надання дозволу Михайловій Надії Михайлівні та 

Михайлову Руслану Валентиновичу на укладення договору 

про поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 

2-п, кв. 51, в якій зареєстрована неповнолітня донька, 

Михайлова Софія Русланівна, 08.11.2004 р.н., та про надання 

дозволу Михайлову Руслану Валентиновичу на укладення 

договору дарування належної йому частини вищезазначеної 

квартири на ім’я Михайловій Надії Михайлівни 

-//- 

8.5 

Про надання дозволу матері, Єфременко Юлії Сергіївні, на 

укладення договору дарування по 1/3 частині будинку та по 

1/3 частині земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:088:0195) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Гайдамацька, буд. 16-л/2, на ім’я малолітніх синів, 

Єфременка Марка Леонідовича, 12.07.2017 р.н., Єфременка 

Тимура Леонідовича, 26.11.2018 р.н. 

-//- 

8.6 

Про надання дозволу матері, Посвятенко Альоні Юріївні, на 

укладення договору дарування по 1/2  частині будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 73в/1, в 

якому зареєстрована малолітня донька, Посвятенко Варвара 

Сергіївна, 07.02.2012 р.н., та по 1/2  частині земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:076:0038) за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, земельна ділянка 73в, 

на ім’я малолітніх синів, Посвятенка Сирафима Сергійовича, 

04.03.2014 р.н., та Посвятенка Луки Сергійовича, 30.05.2019 

р.н. 

-//- 

8.7 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній 

Лісовській Ангеліні Андріївні, 13.04.2006 р.н. 
-//- 

8.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 49/3 від 04.03.2014 року «Про 

встановлення опіки над малолітньою Лісовською Ангеліною 

Андріївною, 13.04.2006 р.н.» 

-//- 



8.9 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітній 

Лісовській Мирославі Андріївні, 20.01.2011 р.н. 
-//- 

8.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 211/5 від 21.11.2014 року «Про 

встановлення опіки над малолітньою Лісовською 

Мирославою Андріївною, 20.01.2011 р.н.» 

-//- 

8.11 

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітнім Різницьким Дмитром 

Олександровичем, 08.11.2020 р.н.  

-//- 

8.12 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього сина, Линчука 

Луки Андрійовича, 19.11.2018 р.н., з матір’ю, Линчук 

Вікторією Петрівною 

-//- 

8.13 

Про затвердження положення та складу комісії призначення 

та виплати стипендії голови міської ради кращим 

представникам молоді Ірпінської міської територіальної 

громади 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


