
ПРОЄКТ 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «15» червня 2021 року 9:00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення  4-ї сесії 

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року  № 

46-4-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

– начальник управління 

1.2 

Про схвалення плану заходів щодо організації  роботи із 

складання прогнозу бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади на 2023-2024 роки, складання проєкту 

бюджету Ірпінської міської територіальної громади на 2022 

рік, організації виконання бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади, підготовки та розгляду звіту про 

виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади  

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВАЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

3. 
Про роботу закладів дошкільної освіти Ірпінської міської 

територіальної громади в літній період 

Олег БІЛОРУС –  

начальник управління 

ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ) 

4. 
Про затвердження списку громадян, які звільняються від 

сплати за надання соціальних послуг 

Олена НИЧИПОРЕНКО – 

директор територіального 

центру 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5. 
Про внесення змін до складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

Петро ЗБРОЖЕК – 

начальник управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

6. 
Про погодження інвестиційної програми комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» на 2021 рік 

Артур ЗАГОДІРЕНКО – 

начальник КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ІРПІНЬ» 

7. Про надання дозволу на перепоховання померлих 
Сергій СКРИПНИК – 

начальник КП 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

8.1 

Про надання повноважень посадовій особі ОСББ «Алфавіт» 

на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення 

Оксана ЗАЛУЖНЯК – 

начальник відділу 



8.2 Про виготовлення штампів -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

9.1 

Про передачу паливно-мастильних матеріалів Бучансько -

Ірпінському об’єднаному міському територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки 

Ігор ОСТАПЧУК – 

начальник відділу 

9.2 
Про  комісію з питань евакуації виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
-//- 

ПИТАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 

 З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

10.1 

Про  затвердження Положення про уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

Тетяна ЗДОРЕНКО – 

уповноважена особа 

10.2 

Про затвердження Положення щодо впровадження у 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради механізмів 

заохочення викривачів та формування культури повідомлення 

про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

11.1 

Про переведення гр. АБУ САІР МОХД ДАРВІШ МОХД 

дачного будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 2/8 в 

житловий будинок 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

11.2 

Про надання дозволу на встановлення шлагбауму по вулиці 

Ново-Оскольська, 2-ц в місті Ірпінь Бучанського району 

Київської області 

-//- 

11.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Горбатенко К. В., гр. Горбатенко О. В., по 

вулиці Толстого, 6-а в місті Ірпінь Бучанського району 

Київської області з присвоєнням нових поштових адрес  

-//- 

11.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Корсуненка В. П. та гр. Корсуненко З .П. в м. 

Ірпінь по вул. 9-та Лінія, 5 з присвоєнням нової поштової 

адреси  

-//- 

11.5 

Про переведення гр. Лук'янченку О. І. дачного будинку № 39-

а по вулиці Свердлова-2, садівницьке товариство «Явір-2» в 

місті Ірпінь, Київської області Бучанського району в 

житловий будинок 

-//- 

11.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Зарічній  Є. М.та гр. Пусєву  С. С. в Київській 

області Бучанського району в м. Ірпінь по  

вул. Озерній, будинок 27 з присвоєнням нових поштових 

адрес  

-//- 

11.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Савіна  В. В. та гр. Савіна В. В. в Київській 

області Бучанського району в м. Ірпінь по  

вул. Чехова, будинок 18 з присвоєнням нових поштових адрес  

-//- 

11.8 

Про переведення гр. Сапіжинській І. О. дачного будинку № 40 

по вулиці Найкраща в місті Ірпінь Київської області  

Бучанського району в житловий будинок 

-//- 

11.9 
Про переведення гр. Теренчук Ю.В. садового будинку № 99 

по вул. Приозерна 2 садівниче товариство  «Голубі озера»,         
-//- 



с. Михайлівка-Рубежівка, Бучанський р-н Київська обл. в 

житловий будинок 

11.10 
Про оформлення ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» дозволів на 

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

11.11 
Про оформлення ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» дозволів на 

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

11.12 
Про оформлення ФОП Бугай Х. О. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

 

12.1 Про зняття з квартирного обліку 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

12.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

12.3 Про переведення квартирної черги -//- 

12.4 Про упорядкування квартирної справи гр. Кукси Н.А. -//- 

12.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

12.6 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

12.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №62/5 від 27.04.2021 «Про 

упорядкування квартирних справ» 

-//- 

12.8 
Про закріплення квартири за виконавчим комітетом 

Ірпінської міської ради 
-//- 

12.9 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

12.10 

Про продовження строку  подачі документів для участі у 

конкурсі щодо реалізації  проектів в рамках Програми 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь 

на 2019-2021 роки та зміни складу конкурсної комісії 

-//- 

12.11 

Про утворення постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

-//- 

12.12 Про надання дозволу на демонтаж нежитлового приміщення -//- 

12.13 
Про затвердження нового складу тендерного комітету 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
-//- 

12.14 

Про затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які надаються КНП «Ірпінський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» в новій 

редакції 

-//- 

12.15 

Про затвердження переліку платних послуг з медичного 

обслуговування, які надаються КНП «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 

-//- 

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

 

13.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь по вул. Центральна (Привокзальна площа) 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

13.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки навпроти 

будинку № 9-а) ФОП Жидецькому Олександру Леонідовичу  

-//- 

13.3 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

-//- 

13.4 
Про надання дозволу на знесення, кронування  та санітарну 

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь по                   

-//- 



вул. Авіаконструктора Антонова, поряд з буд. 4-б 

13.5 
Про визначення місць з куріння кальяну у паркових зонах          

м. Ірпінь 

-//- 

13.6 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього торгового майданчика та холодильної 

камери по вул. Шевченка, 6 у м. Ірпінь ФОП Поліщук Павлу 

Валерійовичу 

-//- 

13.7 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього торгового майданчика по вул. Соборна, 

буд. 92 у м. Ірпінь ФОП Аболхассані Неджад Амірхоссеін 

-//- 

13.8 

Про надання дозволу на встановлення паркозамку на 

прибудинковій території за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, буд. 10 Дубовому Володимиру Михайловичу 

-//- 

13.9 

Про надання дозволу ОСББ «Затишний 2020» на 

встановлення шлагбауму на території, прилеглій до будинку 

2-З та 2-К по вул. Ново-Оскольська, у м.Ірпінь 

-//- 

13.10 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк 

Галині Василівні  

-//- 

13.11 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Підгірна 

(Набережна річки Ірпінь) ФОП Тімофєєву Олександру 

Миколайовичу 

-//- 

13.12 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь  

ФОП Ротарчук Марії Іванівни 

-//- 

13.13 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Терновського Дениса Володимировича  

-//- 

13.14 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь по вул. Г.Сковороди, 7 ФОП Гаржиєву Сабухі 

-//- 

13.15 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті 

Ірпінь в районі парку «Незнайка» 

-//- 

13.16 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк 

«Письменників») 

-//- 

13.17 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті 

Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

-//- 

13.18 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, парк 

«Центральний» ФОП Миронюк Галині Василівні  

-//- 

13.19 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  

у м. Ірпінь, по вул. Чехова, 27 ФОП Нікітюк Владиславу 

Юрійовичу 

-//- 

13.20 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по                    

вул. Чехова, 27 у м. Ірпінь ФОП Плевако Артему 

Михайловичу 

-//- 

13.21 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою:             

м. Ірпінь вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 

-//- 

13.22 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою:                         

м. Ірпінь вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 

-//- 

 

 

 



 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

14.1 

Про надання дозволу М. Шавкат Бнар Бахтіяр на укладення 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,             

м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 11/5, кв. 32, в якій 

зареєстровані малолітні діти, М. Шавкат Паша Бнар Бахтіяр, 

23.06.2013 р.н., та М. Шавкат Парія Бнар Бахтіяр, 08.09.2014 

р.н., на ім’я М. Шавкат Марини Русланівни 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

14.2 

Про надання дозволу Шульзі Юрію Васильовичу на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 16-в, кв. 3, в якій 

зареєстровані малолітні Шульга Андрій Юрійович, 21.09.2015 

р.н., та Шульга Олеся Юріївна, 02.04.2017 р.н., на ім’я своєї 

матері, Шульги Наталії Миколаївни 

-//- 

14.3 

Про надання дозволу неповнолітньому Пархоменку 

Олександру Валерійовичу, 13.10.2006 р.н., зі згоди матері, 

Пархоменко Наталії Костянтинівни, на продаж транспортного 

засобу марки VOLKSWAGEN, моделі TRANSPORTER, тип 

ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ-ЗАГАЛЬНИЙ 

ПАСАЖИРСЬКИЙ-В, 2002 року випуску, колір-БІЛИЙ, 

номер шасі (кузова, рами) WV1ZZZ70Z2H065831, 

реєстраційний номер АІ3230СІ 

 -//- 

14.4 

Про надання дозволу батькам, Колчанову Віталію 

Вікторовичу та Колчановій Віталії Віталіївні, від імені 

малолітнього сина, Колчанова Владислава Віталійовича, 

25.07.2011 р.н., на продаж 1/4 частки квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

(Ленінградська), буд. 4а, кв. 46, та на прийняття в дар 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рибака 

Натана, буд. 2, кв. 48, на його ім’я 

-//- 

14.5 

Про надання дозволу батькам, Захарову Олександру 

Олександровичу та Захаровій Тетяні Миколаївні, від імені 

малолітнього сина, Захарова Михайла Олександровича, 

16.09.2014 р.н., на укладення та підписання договору купівлі-

продажу квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Котляревського, буд. 31а, кв. 72, на його ім’я  

-//- 

14.6 

Про надання дозволу матері, Овсянко Ользі Миколаївні, 

представляти законні права та інтереси своїх малолітніх 

дітей, Овсянко Ярослави Юріївни, 04.06.2011 р.н., Овсянко 

Олесі Юріївни, 03.09.2014 р.н., Овсянка Владислава 

Юрійовича, 03.09.2014 р.н., при укладенні та підписанні 

договору купівлі-продажу майнових прав на  частину 

квартири (в рівних частках кожному), що має 

характеристики: секція 2, поверх 7, квартира      № 69, 

кількість кімнат 3, загальна площа 95,56 кв.м., житлова 

площа 47,3 кв.м., що розташована в об’єкті житлового 

будівництва за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 21, та Соборна, 151-а, Соборна, 151, 151-б, на 

їх ім’я 

-//- 

14.7 

Про надання дозволу матері, Пантелей Ользі Михайлівні, від 

імені малолітньої доньки, Пантелей Валерії Сергіївни, 

30.04.2008 р.н., на укладення та підписання договору про 

поділ спадкового майна після померлого батька, Пантелей 

Сергія Івановича 

-//- 



14.8 

Про визначення способу участі батька, Довготелеса Віталія 

Вікторовича, у вихованні малолітнього сина, Довготелеса 

Артема Віталійовича,    13.10.2016 р.н. 

-//- 

14.9 

Про визначення способу участі батька, Гончаренка 

Володимира Олександровича, у вихованні малолітніх дітей: 

Гончаренка Архипа Володимировича, 05.12.2016 р.н., 

Гончаренка Захара Володимировича,19.12.2018 р.н. 

-//- 

14.10 

Про визначення способу участі батька, Должикова Олексія 

Олеговича, у вихованні малолітнього сина, Должикова 

Домініка Олексійовича,      19.09.2016 р.н. 

-//- 

14.11 

Про визначення способу участі батька, Богатиренка Юрія 

Михайловича, у вихованні малолітньої доньки, Богатиренко 

Кіри Юріївни, 17.10.2014 р.н. 

-//- 

14.12 

Про визначення способу участі батька, Фесенка Максима 

Олеговича, у вихованні малолітньої доньки, Фесенко 

Олександри Максимівни,  02.02.2015 р.н. 

-//- 

14.13 

Про визначення способу участі батька, Шкодича Юрія 

Володимировича, у вихованні малолітнього сина, Шкодича 

Михайла Юрійовича, 14.01.2012 р.н. 

-//- 

14.14 

Про визначення способу участі батька, Журби Сергія 

Анатолійовича, у вихованні малолітньої дочки, Журби Аліси 

Сергіївни, 27.05.2014 р.н. 

-//- 

14.15 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

визначення способу участі баби, Артемчук Тетяни Павлівни, 

у вихованні малолітньої онуки, Артемчук Аліси Ігорівни, 

05.11.2015 р.н. 

-//- 

14.16 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітнього сина, Василенка 

Даніїла Олексійовича, 26.04.2014 р.н., з матір’ю, Василенко 

Юлією Ігорівною 

-//- 

14.17 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Хулли Евеліни 

Сергіївни, 23.01.2012 р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

14.18 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дітей: Корнутяк Аріни 

Анатоліївни, 13.08.2011 р.н., та Корнутяка Марка 

Анатолійовича, 21.08.2016 р.н., для їх тимчасового виїзду за 

межі України 

-//- 

14.19 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Горбачова 

Марка Олексійовича, 23.02.2008 р.н., для його тимчасового 

виїзду за межі України 

-//- 

14.20 
Про визначення місця проживання малолітньої Мултанівської 

Вікторії Володимирівни, 02.07.2017 р.н. 
-//- 

14.21 
Про визначення місця проживання малолітнього Гапончука 

Назара Ярославовича, 15.02.2012 р.н. 
-//- 

14.22 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Синюк Наталії 

Володимирівни відносно неповнолітньої дитини, Мартинюк 

Крістіни Сергіївни, 29.01.2007 р.н. 

-//- 

14.23 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Палєєва Дмитра 

Романовича відносно малолітнього сина, Малицького Кирила 

Дмитровича, 21.04.2017 р.н. 

-//- 



14.24 
Про встановлення опіки над малолітнім Болобаном Андрієм 

Юрійовичем, 14.09.2012 р.н. 
-//- 

14.25 

Про надання малолітньому Харківському Михайлу 

Євгенійовичу, 19 січня 2009 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

14.26 

Про надання неповнолітньому Чехову Марку Денисовичу, 03 

листопада 2005 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

14.27 

Про надання неповнолітній Борисюк Кірі Владиславівні, 17 

січня 2007 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

14.28 

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 03.12.2019 року № 187/14 «Про 

визначення місця проживання малолітнього Золотарьова 

Владислава Павловича, 14.12.2010 р.н.» 

-//- 

14.29 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 241/31 від 18.12.2018 року «Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


