
ПРОЕКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «29» жовтня 2019 року 9.00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. 

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

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

м. Ірпінь на 2019 рік» 

Данилюк Є.В. – 

начальник 

управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

2. 
Про передачу картриджів для комп’ютерної техніки Ірпінсько-Бучанському 

об’єднаному міському військовому комісаріату 

Чаплюк Ю.Г. – 

гол. спец. відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

3. 

Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 17.12.2014 р. 

«Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування» 

Демченко С.А. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

4. 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№147 від 24.07.2018 року «Про затвердження комісії із самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель територіальної громади 

м.Ірпінь, згідно додатку №1» 

Унинець В.В. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про демонтаж макету радянського ордену, розташованого перед парком 

«Незнайка» у м. Ірпені 

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

6.2 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування по 

вулиці Київська, 94-а в м. Ірпені) 

-//- 

6.3 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування по 

вулиці Ніжинська,15-б в м. Ірпені) 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня (проїзд загального користування по 

вулиці Ново-Оскольська (вул. Григорія Сковороди) у м. Ірпені) 

-//- 

6.5 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку  

аварійних дерев на території міста Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– торговельно-офісній будівлі гр. Гасимова Руфата Раміз оглу в м. Ірпінь по 

вул. Садовій, 31,33,33-а 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 



7.2 

Про  виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 

Корна Н.П. та гр. Коваленка В.П. в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 20 з 

присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 

7.3 
Про  погодження гр. Макаровій М.В. переведення  дачного будинку в                   

м. Ірпінь по вул. Найкращій, 52 в житловий будинок 
-//- 

7.4 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку гр. Меньківського П.Л. в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 25 
-//- 

7.5 
Про оформлення ФОП Рудавіній О.В. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

7.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 162/8 від 16.10.2019 року: «Про зміну поштової адреси гаража, що 

знаходиться у власності гр. Шейка Г. О. в м. Ірпінь по вул. Слов’янській, 

40а» 

-//- 

7.7 
Про присвоєння адреси земельним ділянкам, що знаходяться у власності          

гр. Коломійця В.В. 
-//- 

7.8 
Про присвоєння адреси земельним ділянкам, що знаходяться у власності           

гр. Матей О.С., гр. Матей Т.С. 
-//- 

7.9 
Про присвоєння адреси земельним ділянкам, що знаходяться у власності            

гр. Сойника О.О. 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Чалою Єлізаветою Олегівною, 

08.05.2003 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

8.2 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Чалим Єгором Олеговичем, 

08.05.2003 р.н. 
 

8.3 
Про визначення способу участі батька, Павелко Романа Валерійовича, у 

вихованні малолітньої доньки, Павелко Лілії Романівни, 14.12.2015 р.н. 
 

8.4 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх: 

Хелемського Тимура Віталійовича, 26.02.2006 р.н., Хелемської Аніти 

Віталіївни, 27.08.2012 р.н., з матір'ю, Хелемською Надією В'ячеславівною 

 

8.5 

Про надання дозволу матері, Тихоновій Ірині Юріївні, на реєстрацію місця 

проживання малолітнього сина, Тихонова Павла Віталійовича, 02.09.2017 

р.н., за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 7-а, 

кв.7, без згоди батька, Тихонова Віталія Олеговича 

 

8.6 

Про надання дозволу Красноштану Сергію Анатолійовичу на дарування 

квартири за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Кленова, буд. 45-а/1, 

кв. 96, в якій зареєстрована малолітня донька, Красноштан Габріела 

Сергіївна, 08.01.2017 р.н., на ім'я дружини, Красноштан Ілони Олегівни 

 

8.7 

Про надання дозволу матері, Черненко Людмилі Володимирівні, від імені 

малолітнього сина, Черненка Іллі Геннадійовича, 25.04.2011 р.н., на 

укладення договору про поділ спадкового майна після померлого батька, 

Черненка Геннадія Миколайовича 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 


