
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «23» лютого 2021 року 9:00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1.1 
Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті в новій редакції 

Оксана ЗАЛУЖНЯК  

– начальник відділу 

1.2 
Про надання повноважень Гусак В.В. на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення 
-//- 

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

2. 
Про затвердження Правил любительського рибальства в м. Ірпінь 

Київської області 

Валентина УНИНЕЦЬ 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

3. 
Про встановлення витрат на харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Ірпінської міської територіальної громади 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЇ 

4.1 
Про встановлення групи оплати праці керівних працівників закладів 

відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради  

Євгенія АНТОНЮК 

 – начальник відділу 

4.2 

Про затвердження нового складу комісії з питань збереження 

історико-культурної спадщини, найменувань та пам’ятних знаків при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5.1 
Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при 

визначені вартості будівництва об’єктів у 2021 році  

Жанна ОСТАПЧУК 

– заст. директора КП 

5.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»  

6.1 
Про надання дозволу на демонтаж нежитлової будівлі, розташованої 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану (навпроти б.18-Д) 

Катерина КАРАЧЕНЦОВА 

– начальник відділу КП 

6.2 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

6.3 
Про надання дозволу на розміщення дитячих гральних автоматів у 

м.Ірпінь ТОВ «МАМА ПРИГОТУВАЛА» 
-//- 

6.4 

Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «Орбіта» (без 

тварин) у м. Ірпінь ДП «ДИРЕКЦІЯ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКОВИХ 

КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНА» 

-//- 

6.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

7.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

7.3 Про упорядкування квартирних справ -//- 

7.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

7.5 
Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових 

питань 
-//- 



7.6 
Про внесення змін до складу комісії по обстеженню санітарного і 

технічного стану житлових приміщень 
-//- 

7.7 
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії із встановлення 

місць розташування контейнерних майданчиків 
-//- 

7.8 

Про внесення змін до складу комісії із переведення 

багатоквартирних житлових будинків м. Ірпінь на індивідуальне або 

автономне опалення та вирішення інших питань пов’язаних із 

проблемами з теплопостачанням 

-//- 

7.9 
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 

Ірпінською дитячо-юнацькою спортивною школою 
-//- 

7.10 

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 

структурним підрозділом Ірпінської дитячо-юнацької спортивної 

школи – Стадіоном «Чемпіон» 

-//- 

7.11 

Про затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які  надаються  КНП «Ірпінський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції 

-//- 

7.12 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються МПП «ВПК» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

8.1 
Про переведення гр. Винарської С.О. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 106-а в житловий будинок 

Михайло САПОН  

– начальник відділу 

8.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Войнівського І.М., Войнівського Є.І., гр. Петренко Н.М. та 

гр.Анікеєвої А.Ю. в м. Ірпінь по провулку Північному, 10 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

8.3 
Про переведення гр. Врублевському А.В. дачного будинку в 

м.Ірпінь, по вул. Найкращій, 108-м в житловий будинок 
-//- 

8.4 
Про переведення гр. Гладковій Г.Г. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 106-н в житловий будинок 
-//- 

8.5 
Про переведення гр. Гонському В.І. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 106-б в житловий будинок 
-//- 

8.6 
Про переведення гр. Дамбраускене К.А. дачного будинку в м. Ірпінь, 

по вул. Найкращій, 106-в в житловий будинок 
-//- 

8.7 
Про переведення гр. Запісоцькому Ю.Г. дачного будинку в м. Ірпінь, 

по вул. Найкращій, 108-а в житловий будинок 
-//- 

8.8 
Про переведення гр. Макарчук Н.А. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 66 в житловий будинок 
-//- 

8.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Мельниченка В.В. та гр. Мельниченка О.В. в м. Ірпінь по 

вул.Сім’ї Сосніних, 14 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

8.10 
Про переведення гр. Надєїній О.Ю. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 106-к в житловий будинок 
-//- 

8.11 
Про продовження ТОВ «Адмірал-Клуб» терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

8.12 

Про виділення нежитлових приміщень в окремі об’єкти власності 

ТОВ «Трансавторесурс» в м. Ірпінь по вул. Покровській, 1-ч з 

присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

8.13 
Про оформлення ФОП Репі Н. І. дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами по вул. Західна, 2 в м. Ірпінь 
-//- 

8.14 
Про оформлення ФОП Руденко К. К. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Полтавська, 73 в м. Ірпінь  
-//- 



8.15 
Про оформлення ФОП Сиволоцькій Ю.В. дозволу на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами по вул. Натана Рибака, 2 в м. Ірпінь  
-//- 

8.16 

Про оформлення ФОП Скалєвій В. С. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. академіка З. Алієвої, 104 в 

м.Ірпінь 

-//- 

8.17 
Про переведення гр. Христенку А.А. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 68 в житловий будинок 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу батьку, Барановському Володимиру 

Анатолійовичу, від  імені малолітнього сина, Барановського  

Ярослава Володимировича, 19.06.2007 р.н., на продаж 1/6 частки 

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

буд.65, кв. 63, та на купівлю житлового будинку та земельної 

ділянки (кадастровий номер 3221055300:02:005:0101) за адресою: 

Київська обл., Бородянський р., сщ/рада Бабинецька, «Геолог-Б» 

садівниче товариство, обслуговуючий кооператив садівничого 

масиву «Бабинецький», вул. Садова 11, буд. 110, на його ім’я 

Марина ПРОСЯНИК 

– в.о. заступника 

начальника служби 

9.2 

Про надання дозволу батьку, Гусарському Костянтину 

Миколайовичу, від імені малолітньої доньки, Гусарської Софії 

Костянтинівни, 18.10.2009 р.н., на продаж квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Українська, буд. 83б, кв. 60, та на 

купівлю квартири за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 

вул.Черемушки (К. Маркса), буд. 67-А, кв.8, на її ім’я 

-//- 

9.3 

Про надання дозволу Попович Євгенії  Іванівні на укладення 

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

вул. Мінеральна, буд. 7к, кв. 184, в якій зареєстрований малолітній 

онук, Ядловський Максим Романович, 22.02.2018 р.н., на ім’я своєї 

доньки, Ядловської Ірини Вікторівни 

-//- 

9.4 

Про надання дозволу матері,   Куценко Наталії Петрівні, від імені 

малолітнього сина, Куценка Богдана Сергійовича, 27.08.2008 р.н., на 

укладення та підписання договору купівлі-продажу 1/2 частини 

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

буд. 1о, кв. 97, на його ім’я 

-//- 

9.5 

Про надання дозволу Гальченко Вероніці Вадимівні на укладення 

договору купівлі-продажу 1/2 частини квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 17, кв. 22, в якій 

зареєстрована малолітня донька, Гальченко Ніколь Максимівна, 

29.03.2015 р.н., на ім’я колишнього чоловіка, Гальченка Максима 

Олексійовича 

-//- 

9.6 

Про  надання дозволу неповнолітній Цикалюк Євгенії Дмитрівні, 

21.05.2006 р.н., зі згоди батьків, Цикалюка Дмитра Валерійовича та 

Цикалюк Марини Володимирівни, на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2л/1,кв.4, на своє ім’я 

-//- 

9.7 

Про надання дозволу діду, Урядіну Валерію Вікторовичу, на  

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд.49, кв.12, на ім’я неповнолітньої 

онуки, Бірюцької Єлизавети Олегівни, 17.05.2006 р.н. 

-//- 

9.8 

Про доцільність цілодобового перебування малолітнього Крамаренка 

Миколи Олексійовича, 19.11.2010 р.н., у комунальному закладі 

Київської обласної ради «Трипільський навчально-реабілітаційний 

центр» 

-//- 

9.9 

Про надання неповнолітньому Рибалку Данилу Віталійовичу,  

04.09.2003 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 



9.10 

Про надання малолітньому Хлістунову Мечиславу Андрійовичу,            

09 листопада 2014 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

-//- 

9.11 

Про надання малолітньому Хлістунову Святославу Андрійовичу,    

30 березня 2018 року народження,  статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.12 

Про надання малолітньому Ішутіну Всеволоду Олександровичу,     

13 червня 2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.13 
Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

Ірпінської міської територіальної громади. 
-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


