
ПРОЄКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «03» вересня 2021 року 9:00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

1 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 86 від 

13.06.2021 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в 

Ірпінській міській раді, її виконавчому комітеті та 

структурних підрозділах» 

Дмитро НЕГРЕША 

 – керуючий справами 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

2 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022-2023 роки за І півріччя 2021 року 

Яна ЖИГАН 

 – начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

 – директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4 

Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради Бучанського району 

Київської області 

Петро ЗБРОЖЕК 

 – начальник управління 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

5.1 
Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків в               

м. Ірпінь 

Сергій СКРИПНИК 

 – директор КП 

5.2 Про затвердження кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

6.1 

Про надання повноважень посадовій особі – голові правління  

ОСББ «РІЧ ТАУН ЗАХІДНА-8» на складання протоколів про 

адміністративне правопорушення 

Оксана ЗАЛУЖНЯК 

 – начальник відділу 

6.2 

Про надання повноважень посадовій особі – голові правління 

ОСББ «Річ Таун Ірпінь» на складання протоколів про 

адміністративне правопорушення 

-//- 

6.3 Про розгляд скарги Головіної В.О. -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

7.1 

Про затвердження нового складу місцевої Державної 

надзвичайної протиепiзоотичної комісії при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради 

Юлія ЧАПЛЮК 

– в. о. начальника відділу 

7.2 
Про  Ірпінську міську  ланку територіальної  підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 
-//- 

7.3 

Про внесення змін  у посадовий склад  комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

-//- 



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 Про тимчасове перекриття дорожнього руху в м. Ірпінь 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 
Про доповнення об’єктів (вулиць), на яких планується 

здійснення ремонтних робіт у 2021 році 
-//- 

8.3 

Про затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які надаються КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» в новій редакції 

-//- 

8.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого  комітету 

Ірпінської міської ради від 02.06.2020 №75/9 «Про 

затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які надаються КНП «Ірпінський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

-//- 

8.5 

Про погодження вартості послуги з використання переносної 

проливної установки АС-П комунальному підприємству 

«Ірпіньводоканал» 

-//- 

8.6 
Про виключення квартири № 3 в будинку № 4-Д, корп. В по 

вулиці Тараса Шевченка в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

8.7 
Про виключення квартири № 47 в будинку № 2/1, корп. В по 

вулиці Університетська в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

8.8 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

8.9 Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.10 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.11 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

8.12 Про зняття з квартирного обліку -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

9.1 
Про оформлення ФОП Алексєєвій Л. О. дозволу на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

9.2 
Про оформлення ФОП Пушко С.А. дозволу на розміщення 

об’єкту реклами в місті Ірпінь 
-//- 

9.3 

Про продовження Ірпінському відділенню Повного 

Товариства «Ломбард «Свіжа Копійка» (№92)» терміну дії 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті 

Ірпінь 

-//- 

9.4 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку на підставі декларації 

про готовність об’єкта, Р№КС101210726838 від 26.07.2021р. 

-//- 

9.5 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 

на підставі сертифіката № КС122210730334 

-//- 

9.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 

на підставі сертифіката № КС122210730839 

-//- 

9.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 

на підставі сертифіката № КС122210730179 

-//- 

9.8 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку №29 від 14 липня 2021 р. 

-//- 



9.9 Про переведення садового будинку в житловий -//- 

9.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-багатоквартирному житловому будинку 

житлового комплексу з повним спектром установ і 

підприємств та загальноосвітньою школою (І-ХІІІ черги), (1,2 

черги будівництва), черги №1, пускового комплексу №1, 

будинку №1 на підставі сертифікату готовності Р№: 

ІV123210616839 

-//- 

9.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі 

декларації № КС 101210721437 від 22 липня 2021 року 

-//- 

9.12 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі 

декларації № КС 101210721449 від 21 липня 2021 року 

-//- 

9.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями  на підставі 

декларації № КС 101210722589 від 22 липня 2021 року 

-//- 

9.14 

Про надання дозволу на встановлення обмежувального 

ристрою (шлагбауму) на початку вул. Кошового в м. Ірпінь 

Бучанського р-ну Київської обл. 

-//- 

9.15 Про зміну поштової адреси житлового будинку -//- 

9.16 

Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської 

області на виготовлення технічної документації 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

10.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Плевако Артему Михайловичу 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

10.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Орлову Андрію Олександровичу 
-//- 

10.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

села Козинці ФОП Закарієв Імран Гушан Огли 
-//- 

10.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю овочами 

та фруктами на території міста Ірпінь 
-//- 

10.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Гаврош 

Ігорю Юрійовичу 

-//- 

10.6 
Про надання дозволу на встановлення висотного обмежувача 

по пров. 1-й Український у м. Ірпінь 
-//- 

10.7 
Про тимчасове  перекриття дорожнього руху на перехресті 

вул. Соборна та вул. Садова в м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

11.1 
Про встановлення статусу дитини-сироти, неповнолітньому 

Дзюбінському Іллі Олексійовичу, 30.07.2004 р.н. 

Марина ПРОСЯНИК 

– заст. начальника служби 

11.2 
Про встановлення піклування над неповнолітнім 

Дзюбінським Іллею Олексійовичем, 30.07.2004 р.н. 
-//- 

11.3 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому 

Книшу Іллі Ігоровичу, 08.10.2009 р.н. 
-//- 

11.4 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому 

Книшу Максиму Андрійовичу, 25.05.2013 р.н. 
-//- 



11.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 196/3 від 13.09.2016 року «Про 

встановлення опіки над малолітнім Книш Іллею Ігоровичем, 

08.10.2009 р.н.» 

-//- 

11.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 196/4 від 13.09.2016 року «Про 

встановлення опіки над малолітнім Книш Максимом 

Андрійовичем, 25.05.2013 р.н.» 

-//- 

11.7 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Шевчук Ірині Олександрівні, 

16.05.2012 р.н. 

-//- 

11.8 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Шевчук Патриції Олексіївні, 

08.12.2016 р.н. 

-//- 

11.9 

Про надання дозволу неповнолітньому Бублику І.І., зі згоди 

матері, Бублик Н.М., на укладення та підписання договорів 

дарування по 1/8 частині нежитлових приміщень на ім’я 

матері та брата, та на прийняття в дар 7/8 частин нежитлового 

приміщення на своє ім’я 

-//- 

11.10 

Про надання дозволу батькам, Бєлоусу В.М. та Бєлоус Н.В., 

від імені малолітньої доньки на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу квартири, на її ім’я 

-//- 

11.11 

Про надання дозволу матері, Вінниченко З.Б., від імені 

малолітньої доньки на продаж 1/3 частини земельної ділянки 

та про надання дозволу неповнолітньому Вінниченку В.В., зі 

згоди матері на продаж 1/3 частини земельної ділянки 

-//- 

11.12 

Про надання дозволу бабі, Волк В.Ю., на укладення договору 

дарування 1/2 частини садового будинку та 1/2 частини 

земельної ділянки на ім’я малолітнього онука 

-//- 

11.13 

Про надання дозволу батьку, Гадлевському С.В., на укладення 

договору дарування квартири, в якій зареєстровані малолітні 

діти, на ім’я своєї дружини, Гадлевської Д.І. 

-//- 

11.14 

Про надання дозволу Гречку Т.О. на укладення договору 

дарування 1/4 частини квартири, в якій зареєстрована та має 

право власності неповнолітня 

-//- 

11.15 

Про надання дозволу Догадаєвій Т.М. на укладення договору 

купівлі-продажу 1/2 частини квартири, в якій зареєстрований 

неповнолітній 

-//- 

11.16 

Про надання дозволу Дубравській О.А. та Дубравському І.В. 

на укладення договору про поділ спільного майна подружжя, 

а саме, квартири, в якій зареєстрована малолітня донька 

-//- 

11.17 
Про надання дозволу матері, Ковальчук О.В., на укладення 

договору дарування квартири на ім’я малолітньої доньки 
-//- 

11.18 

Про надання дозволу бабі, Марченко Н.А., на укладення 

договору дарування будинку та земельної ділянки, в якому 

зареєстрована малолітня онука 

-//- 

11.19 

Про надання дозволу батькам, Матвійцю І.О. та Матвієць А.І., 

від імені малолітнього сина на продаж 1/4 частки кімнати та 

на прийняття в дар частини будинку на його ім’я 

-//- 

11.20 

Про надання дозволу матері, Мацапурі Т.С., від імені 

малолітньої доньки на укладення та підписання договору міни 

1/4 частини будинку та 1/4 частини земельної ділянки, на 

будинок та земельну ділянку 

-//- 

11.21 

Про надання дозволу матері, Пантелей О.М., від імені 

малолітньої доньки на продаж по 1/2 частці транспортних 

засобів 

-//- 



11.22 

Про надання дозволу неповнолітньому Потапенку Д.В., зі 

згоди матері, Потапенко Н.П., на продаж 1/3 частки 

транспортного засобу 

-//- 

11.23 

Про надання дозволу бабі, Радіоновій В.І., на укладення 

договору дарування квартири, в якій зареєстрована малолітня 

онука 

-//- 

11.24 

Про надання дозволу матері, Шкоденко Ю.О., на укладення 

договору дарування 1/2 частини квартири на ім’я 

малолітнього сина 

-//- 

11.25 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей з матір’ю, М. 

Шавкат 

-//- 

11.26 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Філатова 

Трохима Романовича, 04.12.2012 р.н., для його тимчасового 

виїзду за межі України 

-//- 

11.27 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього Сербаєва А.С., з 

матір’ю, Дибою О.О. 

-//- 

11.28 
Про визначення способу участі батька, Сербінова О.С., у 

вихованні малолітнього сина 
-//- 

11.29 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Жлобин Лілії 

Віталіївни, 10.07.2011 р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


