
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «27» квітня 2021 року 9:00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 
Про звіт про виконання бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року 

Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

1.2 

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» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3. 

Про надання матеріальної допомоги в натуральному 

вираженні учасникам війни, особам з інвалідністю в наслідок 

війни та дітям війни 

Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

4. 
Про розроблення паспортів водних об’єктів в селі Козинці 

Ірпінської міської територіальної громади 

Валентина УНИНЕНЬ 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

5. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради  від  23.02.2021 року  № 16/1  «Про  

затвердження складу адміністративної комісії  при  

виконавчому  комітеті Ірпінської міської ради в новій 

редакції» 

Оксана ЗАЛУЖНЯК 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ІРПІНЬ» 

6.1 
Про надання службового житла та видачу службового ордеру 

родині Слоневського Д. П. 

Сергій СКРИПНИК 

– начальник КП 

6.2 
Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків в                  

м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

7.1 
Про затвердження персонального складу колегії  управління 

освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

7.2 

Про  встановлення  розмірів оплати за надання платних 

освітніх послуг Інклюзивно-ресурсним центром Ірпінської 

міської ради Київської області 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 

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 



8.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

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

8.3 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього майданчика по вул. Шевченка, 7 у 

м.Ірпінь ФОП Пільчук Остапу Вячеславовичу 

 

-//- 

8.4 
Про надання дозволу на розміщення автоматів із розливу 

питної води у м. Ірпінь ФОП Фіалкова Олені Юріївні 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

9.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Швець Н. В., гр. Швець Б. І., гр. Лукіянчук В.Д., 

гр. Змієвець М. В. по провулку  Героїв, 1 в місті Ірпінь 

Бучанського району Київської області з присвоєнням нових 

поштових адрес 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

9.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Устинової  І. В. та гр. Толмачевої  Г. І. в 

Київській області Бучанського району в м. Ірпінь по вул. 

Київській, будинок 71 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

9.3 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт 

власності гр. Ковбасюка В. І. по вул. Багірова, 2 в місті Ірпінь 

Бучанського району Київської області 

-//- 

9.4 
Про оформлення ФОП Бучковскій К. Д. дозволів на 

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

9.5 
Про продовження ФОП Оладько В. В. терміну дії дозволу на 

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

9.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Костючик О. М. та гр. Москалюка О. М. в 

Київській області Бучанського району, м. Ірпінь по вул. 

Озерній, будинок 74 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 
Про надання жилого приміщення за договором оренди гр. 

Гапончук Г.І.  

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

10.2 Про зняття з квартирного обліку -//- 

10.3 
Про виключення квартири № 1 в будинку № 67 по вулиці 

Полтавська в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

10.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

10.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 

10.6 
Про переведення черги квартирного обліку сім'ї гр.              

Ракосієва М. О. за місцем проживання 
-//- 

10.7 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

10.8 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

10.9 
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

на безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян 
-//- 

10.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету 

Ірпінської міської ради від 02.06.2020 №75/10 «Про 

затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які надаються КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 

 

-//- 

10.11 

Про затвердження вартості послуг та норм часу 

комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» у 

відповідності до рівня економічно 

обґрунтованих витрат 

 

-//- 



ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

11.1 

Про надання дозволу бабусі, Поводюк Галині Володимирівні, 

на укладення договору дарування по 1/2 частині квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд. 18, 

кв. 24, в якій зареєстрована неповнолітня онука, Поводюк 

Каріна Сергіївна, 17.01.2006 р.н., на ім'я малолітнього онука, 

Поводюка Олександра Сергійовича, 22.08.2014 р.н., та 

повнолітнього онука, Поводюка Владислава Сергійовича 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

11.2 

Про надання дозволу Столярчук Світлані Іванівні на 

укладення договору дарування 1/3 частини квартири за 

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

2є, кв. 205, в якій 1/3 частина квартири належить на праві 

власності малолітньому сину, Столярчуку Тарасу Юрійовичу, 

23.03.2009 р.н., на ім'я свого чоловіка, Столярчука Юрія 

Ярославовича 

-//- 

11.3 

Про надання дозволу Ковальчук Ларисі Миколаївні, Швачко 

Людмилі Павлівні, Бєлкіній Тетяні Павлівні та Відрашко Аллі 

Миколаївні на укладення договору поділу частин будинку за 

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

(Суворова), буд. 17, в якому зареєстровані діти, Ковальчук 

Ліна Олексіївна, 25.02.2005 р.н., Ковальчук Кіра Олексіївна, 

27.06.2016 р.н., Відрашко Ян Янушович, 10.06.2005 р.н., на 

три окремі житлові будинки 

-//- 

11.4 

Про надання дозволу неповнолітній Погребній Вероніці 

Максимівні, 19.03.2007 р.н., зі згоди батьків, Погребної 

Наталії Валерії  та Погребного Максима Володимировича, на 

продаж 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Джерельна, буд. 2, кв. 99, та на купівлю 1/3 

частини будинку та по 1/3 частині земельних ділянок 

(кадастровий номер 3211200000:02:001:0335, 

3211200000:02:001:0336) за адресою: Київська обл., м. Фастів, 

вул. Ковпака, буд. 79, на своє ім'я 

-//- 

11.5 

Про надання дозволу батьку, Кравцю Віталію Васильовичу, 

на укладення договору дарування 1/2 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 

1-ш, кв. 115, на ім'я малолітнього сина, Кравця Даміра 

Віталійовича, 03.12.2018 р.н. 

-//- 

11.6 

Про надання дозволу батьку, Воркелю Миколі Вікторовичу, 

на укладення договору дарування по 1/2 частині квартири за 

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

(Жовтнева), буд. 105з, 105п, кв. 73, на ім'я малолітніх дітей, 

Воркеля Матвія Миколайовича, 12.01.2014 р.н., та Воркель 

Єлизавети Миколаївни, 16.02.2018 р.н. 

-//- 

11.7 

Про надання дозволу Затхеєвій Олені Віталіївні на укладення 

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

Ірпінь, вул. Соборна, буд. 126, кв. 30, в якій зареєстрований 

малолітній онук, Гапанович Євгеній Вадимович, 15.01.2016 

р.н., на ім'я своєї доньки, Гапанович Анастасії Юріївни 

-//- 

11.8 

Про надання дозволу матері, Наріжній Ірині Олександрівні, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська 

обл., м. Буча, вул. Лісова, буд. 1-Б, кв. 143, та нежитлового 

приміщення за адресою: Київська обл., вул. Лісова, буд. 1-Б, 

приміщення 212, на ім'я неповнолітньої доньки, Автанділової 

Крістіни Юріївни, 26.01.2007р.н 

-//- 



11.9 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітній Жосан Варварі Миколаївні, 

17.12.2006 р.н. 

-//- 

11.10 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Жосан 

Варварою Миколаївною, 17.12.2006 р.н. 
-//- 

11.11 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Кушнір Поліни 

Сергіївни, 24.05.2012 р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

11.12 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Реплянчук 

Ангеліни Віталіївни, 27.01.2007 р.н., для її тимчасового виїзду 

за межі України 

-//- 

11.13 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Ткачук Давіда 

Дмитровича, 06.06.2007 р.н., для його тимчасового виїзду за 

межі України 

-//- 

11.14 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Хижняк 

Анастасії Андріївни, 07.10.2012 р.н., для її тимчасового виїзду 

за межі України 

-//- 

11.15 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Хижняк 

Катерини Андріївни, 17.11.2014 р.н., для її тимчасового виїзду 

за межі України 

-//- 

7.16 
Про визначення місця проживання малолітньої Музиченко 

Габріелли Дмитрівни, 27.07.2013 р.н. 
-//- 

11.17 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього Скуцького Єгора 

Олександровича, 06.04.2009 р.н., з матір'ю,  Скуцькою Анною 

Володимирівною 

-//- 

11.18 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей: Маркової 

Аліни Володимирівни, 15.03.2012 р.н., та Маркової Ольги 

Володимирівни, 15.05.2015 р.н., з матір'ю, Марковою 

Альоною Олександрівною 

-//- 

11.19 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього Новікова Євгенія 

Євгенійовича, 25.07.2011 р.н., з матір'ю, Новіковою Аллою 

Валентинівною 

-//- 

11.20 

Про доцільність цілодобового перебування малолітньої 

Федорчук Вероніки Володимирівни, 14.06.2019 р.н., у 

комунальному закладі Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка» 

-//- 

11.21 

Про надання малолітній Алесінковій Кірі Вадимівні, 19 липня 

2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.22 

Про надання малолітньому Костюхіну Захару Ігоровичу                

24 лютого 2011 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.23 

Про надання Костюхіній Марії Ігорівні 26 травня 2001 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

11.24 

Про надання малолітній Костюхіній Поліні Ігорівні, 02 липня 

2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 



11.25 

Про надання неповнолітньому Скворцову Ігорю Євгеновичу, 

19 листопада 2006 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


