
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «06» серпня 2019 року 9.00 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

1. 
Про затвердження Положення про місцеву комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та її посадового складу 

Чаплюк Ю.Г. – гол. 

спец. відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. – 

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

3.1 

Про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування, 

які надаються КНП «ІЦМЛ» ІМР КО в новій редакції 

  

Літвинов А.В. –  

нач. управління 

3.2 
Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 

приватизаційних паперів 
 

3.3 Про надання службового ордеру на житло Савічеву І.В. -//- 

3.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

3.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

3.6 
Про присвоєння нумерації кімнат у гуртожитку розташованого за адресою  

м. Ірпінь вул. Шевченка, 16 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– зблокованому дачному будинку гр. Михайличенка О.П.  в  м. Ірпінь по вул. 

Найкращій 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

4.2 
Про закріплення нових адрес земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Прохор Л. В. в м. Ірпінь по вул. Зеленій, 55/45 
-//- 

4.3 
Про оформлення ТОВ «АТБ-маркет» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольській, 2-т в м. Ірпінь 
-//- 

4.4 
Про оформлення ТОВ «ПАН В» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Г. Сковороди, 11/3 в м. Ірпінь 
-//- 

4.5 
Про оформлення ФОП Вакула Н.О. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Грибоєдова, 24-а в м. Ірпінь 
-//- 

4.6 
Про продовження ФОП Полішко Н.О. терміну дії дозволів на розміщення  

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Соборній, 118/19 в м. Ірпінь 
-//- 

4.7 

Про зміну адресного номеру  земельної ділянки, що знаходиться у власності 

гр. Хижняка О.В. в м. Ірпінь по вул.  Чайковського, 4   

                                                                                           

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

5.1 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Шевчук Єлизаветою 

Олександрівною, 31.03.2004 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 



5.2 

Про виведення Ковалевського Богдана Юрійовича, 25.10.1999 р.н. з 

прийомної сім’ї Герасимчука Сергія Петровича та Герасимчук Олени 

Володимирівни 

-//- 

5.3 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Семененка Олександра Івановича відносно малолітньої доньки Семененко 

Дарії Олександрівни, 29.10.2010 р.н. 

-//- 

5.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Кухара Юрія Івановича, відносно неповнолітньої доньки Кухар Діани 

Юріївни, 04.08.2002р.н. 

-//- 

5.5 

Про надання дозволу матері, Васюк Анні Михайлівні, на зняття з реєстрації 

місця проживання малолітньої доньки, Васюк Богдани Валеріївни, 

05.05.2014 р.н. 

з адреси: Київська обл., м. Сквира, вул. Успенська, 64,  та реєстрацію її за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, буд. 80-а, кв.25, без згоди батька 

Васюка Валерія Олеговича 

-//- 

5.6 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої   

Лобарєвої Каріни Вадимівні, 06.08.2013 р.н.,  з матір’ю, Лобарєвою Іриною 

Михайлівною 

-//- 

5.7 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

неповнолітнього Мигитко Артема Євгеновича, 30.07.2004 р.н.,  з матір’ю, 

Мигитко Іриною Валентинівною 

-//- 

5.8 

Про  надання дозволу матері, Вінниченко Зоряні Богданівні, від імені дітей, 

Вінниченка Володимира Валерійовича, 27.07.2006 р.н., та Вінниченко 

Валерії Валеріївни, 07.10.2011 р.н., на продаж по  1/6 частині автомобіля 

марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2013 року випуску, сірого 

кольору, шасі (кузов. рама) № WVZZZ7HZDH101853, типу ТЗ – легковий 

пасажирський-В, реєстраційний номер – АІ 5098 ІА, та по 1/6 частині 

автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2017 року 

випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) № WV2ZZZ7HZJH024908, типу 

ТЗ – загальний легковий універсал –В, реєстраційний номер – АІ 5095 ІА 

-//- 

5.9 

Про надання дозволу діду, Дерев’янку Віталію Дмитровичу, на укладення 

договору дарування 32/100 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Стельмаха, буд. 5, кв.31, в якій зареєстровані малолітні онуки, 

Павленко Нікіта Олександрович, 07.01.2008 р.н., та Павленко Назар 

Олександрович, 17.01.2015 р.н., на ім’я доньки, Дерев’янко Оксани 

Віталіївни 

-//- 

5.10 

Про надання дозволу матері, Дорош Світлані Валеріївні, представляти 

законні інтереси своєї малолітньої доньки, Дорош Катерини Ігорівни, 

07.12.2005 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу  1/3 

частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сковороди 

Григорія, буд. 11/8, кв. 69 на її ім’я 

-//- 

5.11 

Про надання дозволу матері Лавріненко Аліні Миколаївна, від імені  

малолітньої доньки, Лавріненко Альбіни Олександрівни, 22.04.2013 р.н., на 

продаж ½ частини кімнати у гуртожитку за адресою:  Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Миру, буд. 2 г, кімната 22, та на прийняття в дар ½  частини 

кімнати в гуртожитку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Миру, буд. 

2, кімната 10, на її ім’я. 

-//- 

5.12 

Про надання дозволу батьку, Олійнику Олексію Володимировичу, 

представляти законні права та інтереси малолітньої доньки, Олійник 

Людмили Олексіївни, 10.09.2010 р.н., при укладенні та підписанні договору 

купівлі-продажу незакінченого будівництвом житлового будинку та 

земельних ділянок, на її ім’я та на дарування магазинів на ім’я свого 

малолітнього сина, Олійника Тимофія Олексійовича, 11.10.2017р.н. 

-//- 

5.13 
Про надання дозволу бабусі, Сагатєловій Олені Володимирівні, на 

укладання договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. 
-//- 



Ірпінь, вул. Західна, буд.6, кв. 128,  на ім’я онука, Завгороднього Германа 

Григоровича, 15.05.2014 р.н. 

5.14 

Про надання дозволу Секретній Валентині Андріївні на продаж 4/100 

частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Потєхи 

Нестора, буд. 9, в якому зареєстровані неповнолітній Кухаришин Антон 

Андрійович, 10.10.2004р.н., та малолітній Кухаришин Єгор Андрійович, 

14.06.2014 р.н., на ім’я Титаренка Олесандра Андрійовича 

-//- 

5.15 

Про надання неповнолітньому Кривоберцю Георгію Юрійовичу, 04 лютого 

2003 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

5.16 

Про надання малолітній Ляховій Алісі Олексіївні, 01 листопада 2017 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

5.17 

Про надання малолітній Ляховій Анні Олексіївні, 01 листопада 2017 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                       О.І. Чернявська 


