
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «29» серпня 2019 року 9.00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський 

бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»» 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

1.2 Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І півріччя 2019 року -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

2. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 

2019 року 

Демченко С.А. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3. Про проведення І Міжнародного фестивалю народної творчості «Folk Irpin» 
Антонюк Є.П. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4. 
Про встановлення витрат на  харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

Білорус О.А. – 

начальник 

управління 

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО АРХІВУ 

5. 
Про передачу архівних документів до архівного відділу Бучанської міської 

ради 

Садошук О.П. – 

начальник архіву 

ПИТПННЯ ВІДДІЛ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,  

ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

6.1 

Про організацію та проведення призову громадян України на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 

України з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року 

Чаплюк Ю.Г. – 

гол.спец. відділу 

6.2 

Про проведення приписки громадян 2003 року народження до призовної 

дільниці Ірпінсько–Бучанського об’єднаного міського військового 

комісаріату 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

7.1 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 23.10.2018р. №205/1 

Зброжек П.В. – 

начальник 

управління 

7.2 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 23.10.2018р. №205/2 
-//- 

7.3 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 23.10.2018р. №205/4 
-//- 

7.4 

Про утворення комісії з розгляду питань щодо повернення майна чи 

відшкодування його вартості депортованим особам або у разі їх смерті 

спадкоємцям таких осіб при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

-//- 



ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на території міста 

Ірпеня 

Скрипник Д.В. – 

в.о. начальника КП  

8.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері 

розваг на території міста Ірпеня з нагоди святкування Дня знань 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

10.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт шиферної покрівлі буд. по вул. Покровська,12 в м. Ірпінь Київської 

області» 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП  

10.2 Про затвердження кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

11.1 
Про звернення до директора ТОВ «Екоклінворм» Сапожнікова Л.Є. щодо 

припинення його діяльності в м. Ірпінь 

Літвинов А.В. –  

нач. управління 

11.2 
Про виведення квартири № 9 в будинку № 11-Б секція 1 по вулиці Кленовій 

в смт Ворзель із числа службових 
-//- 

11.3 Про упорядкування квартирних справ -//- 

11.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

11.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

11.6 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 29.04.1994 р. № 49 «Про передачу квартир /будинків/ 

Ірпінської міської Ради народних депутатів у власність громадян» 

-//- 

11.7 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, 

вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 4, кв. 8 

-//- 

11.8 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, 

вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 3, кв. 32 

-//- 

11.9 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 18.06.2019 № 92/9 «Про виведення квартири № 12 в будинку № 67 на 

вулиці Полтавській в м. Ірпінь із числа службових» 

-//- 

11.10 
Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на 

спільний облік споживання теплової енергії 
-//- 

11.11 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних 

установ, які надає ТОВ «Інвест Груп Теплоенерго» 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

12.1 
Про зміну поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності гр. 

Воропаєва О.М. , гр. Халтуріна О.М. в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольська, 40  

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

12.2 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– гаражу гр. Пашинської Л.І. в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, 10-б 
-//- 

12.3 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– дачному будинку гр. Антоненка С.О. в м. Ірпінь по вул. Козацькій 
-//- 

12.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– зблокованому дачному будинку гр. Катренка Ю.І. в м. Ірпінь по 

вул.Найкращій 

-//- 



12.5 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– зблокованому дачному будинку гр. Журахівської І.В. в м. Ірпінь по 

вул.Найкращій 

-//- 

12.6 
Про зміну  адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності  

гр. Димарчук А.П. в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 106 
-//- 

12.7 
Про закріплення адреси земельній ділянці гр. Лавренюк Р.О. в м. Ірпінь по 

вул. Грибоєдова 
-//- 

12.8 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр.Люльченко Б.М. та гр. Ларіної Г.А. в м. Ірпінь, провулок М. Будника, 11 з 

присвоєнням їм нових поштових адрес  

-//- 

12.9 
Про зміну адреси житлового будинку та земельної ділянки гр.МатвієнкоА.С. 

в м. Ірпінь по вул. Чайковського, 3 
-//- 

12.10 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр.Матвійця О.І. та гр. Горюнової Л.І. в м. Ірпінь по вул. Українській, 92 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

12.11 
Про оформлення ТОВ «В.С.С.» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Тургенівській, 25-В в м. Ірпінь 
-//- 

12.12 
Про оформлення ТОВ «ОУК ТРЕЙД» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Тараса Шевченка, 6 в м. Ірпінь 
-//- 

12.13 
Про продовження ФОП Кушнір Т.П. терміну дії дозволів на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами по вул. Соборній, 105-б в м. Ірпінь 
-//- 

12.14 
Про зміну адресних номерів земельним ділянкам, що знаходяться у 

власності гр. Рудніченка О.В. в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 106 
-//- 

12.15 

Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Сінькової Т.М. в м. Ірпінь по вул. Хмельницького 

Богдана, 37 

-//- 

12.16 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку літ. «П» гр. Цибенка В.О. нової поштової адреси: м. Ірпінь,  

вул.Лугова, 2/7 

-//- 

12.17 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями гр. Осипенко Ольги Андріївни в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 

25-д 

-//- 

12.18 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна–багатоквартирному житловому будинку (будинок 3)                                     

гр. Роспотнюк В.А. в м. Ірпінь по вул. Університетській, 1-д 

-//- 

12.19 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна–багатоквартирному житловому будинку (будинок 4)                          

гр. Роспотнюк В.А. в м. Ірпінь по вул. Університетській, 1-п 

-//- 

12.20 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна–багатоквартирному житловому будинку (будинок 5)                                       

гр. Роспотнюк В.А. в м. Ірпінь по вул. Університетській, 1-п 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

13.1 

Про надання дозволу матері Анікієнко Клавдії Ігорівні, на реєстрацію 

малолітньої доньки, Анікієнко Поліни Миколаївни, 13.02.2013 р.н. за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рибака Натана, буд. 25-В/1, кв.77, без 

згоди батька Анікієнка Миколи Сергійовича 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

13.2 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Мисник Арсенія Володимировича, 01.02.2015 р.н., з матір’ю, 

Фесіною-Мисник Ганною Анатоліївною 

-//- 



13.3 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх 

дітей: Ісакової Анни Миколаївни, 24.02.2009р.н., Ісакової Дар’ї 

Миколаївни, 23.05.2014 р.н., Ісакової Марії Миколаївни, 10.03.2016 р.н., з 

батьком, Ісаковим Миколою Михайловичем 

-//- 

13.4 

Про надання дозволу опікуну, Авраменко Валентині Петрівні, від імені 

підопічної Примаченко Аліни Вікторівни, 04.01.2012 р.н., на продаж 1/3 

частини земельної ділянки кадастровий номер 3210945900:01:049:0233 за 

адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Хмельницького Богдана 

(вул.Кірова), земельна ділянка 2-и, гараж 11 

-//- 

13.5 

Про надання дозволу батьку, Давидчуку Віталію Михайловичу, на 

укладення договору дарування будинку за адресою: Київська обл., 

смт.Ворзель, вул. Миру, буд. 19/1, та земельної ділянки кадастровий номер 

3210945600:01:080:0061 за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Миру, 

буд. 19/1, на ім’я малолітнього сина, Давидчука Дмитрія Віталійовича, 

13.09.2009 р.н. 

-//- 

13.6 

Про надання дозволу батьку, Кантору Владлену Емануіловичу, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

смт.Гостомель, вул. Рекунова, буд. 10, кв. 1 на ім’я неповнолітнього сина, 

Кантора Артура Владленовича 27.08.2002 р.н. 

-//- 

13.7 

Про надання дозволу неповнолітній Козарчук Анастасії Олександрівні, 

27.02.2004р.н., зі згоди, матері, Козарчук Лілії Миколаївни, на продаж 

1/2частини квартири за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. 

Остромирська, буд. 51, кв. 6, та на прийняття в дар 1/2 частини будинку за 

адресою: Житомирська обл., Андрушівський район, с. Степок, вул. 

Мічуріна, буд.26, та 1/2 частини земельної ділянки кадастровий номер 

1820388600:01:03:0065  за адресою: Житомирська обл., Андрушівський 

район, с. Степок, вул. Мічуріна, 26 

-//- 

13.8 

Про надання дозволу Клоченок Сергію Петровичу на продаж 1/4 частини 

будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Ювілейна, буд.34, 

в якому зареєстрований малолітній Клоченок Іван Юрійович, 29.08.2011 

р.н., та на продаж 1/4 частини земельної ділянки кадастровий номер 

3210945900:01:028:0077 за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. 

Ювілейна, земельна ділянка 34, на ім’я батька, Клоченок Олександра 

Михайловича 

-//- 

13.9 

Про надання дозволу матері, Малюзі Галині Миколаївні, представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина, Малюги Юрія 

Сергійовича, 05.08.2011 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-

продажу 1/4 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Соборна, буд. 107, кв. 95, на його ім’я та про надання дозволу 

неповнолітній доньці, Малюзі Вікторії Сергіївні, 29.04.2003 р.н., зі згоди 

матері, Малюги Галини Миколаївни, на укладання та підписання договору 

купівлі продажу 1/4 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Соборна, буд. 107, кв. 95, на її ім’я 

-//- 

13.10 

Про надання дозволу Пєвнєву Євгену Іллічу, на укладення договору 

дарування 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Ветеранів Афганістану, буд. 18-д, кв. 68, в який зареєстрований малолітній 

син, Пєвнєв Артем Євгенович, 12.03.2013 р.н., на ім’я тестя Охацинського 

Михайла Івановича 

-//- 

13.11 

Про надання дозволу Столяр Ніні Михайлівні, Столяру Олександру 

Васильовичу, Столяру Олександру Олександровичу на укладення договору 

дарування належних їм частин квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 7, кв. 111, в який зареєстровані малолітні 

Мороз Тетяна Дмитрівна, 21.09.2012 р.н., та Мороз Максим Дмитрійович, 

13.06.2017 р.н., на ім’я Мороз Марини Олександрівни 

-//- 



13.12 

Про надання Агарковій Валерії Вячеславівні, 08 жовтня 2000 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

13.13 

Про надання неповнолітньому Агаркову Марату Вячеславовичу, 24 травня 

2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

13.14 

Про надання малолітньому Анікіну Вадиму Дмитровичу, 22 квітня 2012 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

13.15 

Про надання малолітньому Анікіну Данилу Дмитровичу, 19 квітня 2009 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

13.16 

Про надання Касьяновій Ангеліні Дмитрівні, 20 вересня 2002 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

13.17 

Про надання малолітній Фураєвій Світлані Володимирівні, 22 січня 2018 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

13.18 
Про внесення змін у рішення №134/4 від 19.06.2018р. «Про встановлення 

опіки над малолітньою Дроздовою Анастасією Дмитрівною, 04.02.2017р.н.» 
-//- 

13.19 

Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу 

родини Букевич Олександра Володимировича та Букевич Тетяни 

Станіславівни 

-//- 

13.20 
Про виведення Давиденко Дінари Володимирівни, 07.06.2001р.н. з 

прийомної сім’ї Кузьмича Юрія Вікторовича та Кузьмич Оксани Борисівни. 
-//- 

13.21 

Про надання дозволу матері, Бублик Наталії Миколаївні, від імені 

малолітнього сина, Бублика Іллі Ігоровича, 03.01.2006р.н.,на продаж ¼ 

частини земельної ділянки кадастровий номер № 3210900000:01:172:0253 

площею 8,1422 га за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, та на прийняття в 

дар 3/64 частини земельної ділянки кадастровий номер № 

3210900000:01:171:0006 площею 8,4469 га за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, на його ім’я 

-//- 

13.22 

Про затвердження протоколу №1 від 14.08.2019р.  комісії  з використання у 

2019 році субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                                     Д. М. Негреша 


