
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «28» лютого 2023 року 9:00 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1 
Про затвердження проєкту договору «Про благодійну 

діяльність» 

Оксана ЗАЛУЖНЯК 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

2 Про надання дозволу на укладання договору 
Олег БІЛОРУС  

– начальник управління 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3 

Про демонтаж кабельних ліній та обладнання компаній – 

інтернет-провайдерів з опор зовнішнього освітлення на 

території Ірпінської міської територіальної громади 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА  

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4.1 
Про затвердження нового складу спостережної комісія при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

Петро ЗБРОЖЕК 

 – начальник 

управління 

4.2 
Про відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5.1 Про затвердження проєктно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

 – директор КП 

5.2 
Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при 

визначені вартості будівництва об’єктів у 2023 році 
-//- 

ПИТАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

6.1 Про встановлення меморіальної стели волонтеру Павлу Лі 
Дмитро НЕГРЕША – 

керуючий справами  

6.2 Про встановлення меморіальної дошки Сергію Смірнову -//- 

ПИТАННЯ ВІДДЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації 

№ ІУ101230201580 

Вікторія ШКОЛЬНІК – 

в. о. начальника відділу 

7.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101230213272 

-//- 

7.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101230213123 

-//- 

7.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101230213490 

-//- 



7.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку № 943-23 від 17 лютого 2023 року 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

8.1 Про упорядкування квартирних справ 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.3 Про передачу квартир у власність -//- 

8.4 Про зняття з квартирного обліку -//- 

8.5 
Про переведення черги квартирного обліку гр. Кунченка І.А. за 

місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи 

-//- 

8.6 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та 

послуг для проведення невідкладних та ремонтних робіт, в 

тому числі на об’єктах, пошкоджених внаслідок збройної 

агресії російської федерації 

-//- 

8.7 
Про тимчасове перекриття дорожнього руху по вулицях на 

території Ірпінської міської територіальної громади 

-//- 

8.8 

Про затвердження переліку платних  послуг з медичного 

обслуговування,  які надаються КНП «Ірпінський міський 

центр  первинної медико-санітарної допомоги в новій редакції 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому 

ОСОБА_1 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

9.2 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому 

ОСОБА_1 
 

9.3 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній 

ОСОБА_1 
-//- 

9.4 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої доньки ОСОБА_1з 

батьком 

-//- 

9.5 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини з матір’ю  

-//- 

9.6 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення способу участі батька у вихованні малолітніх дітей 

-//- 

9.7 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, ОСОБА_1, для його 

тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

9.8 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування будинку, в якому зареєстровані малолітні онуки, та 

земельної ділянки, на ім’я свого сина 

-//- 

9.9 

Про надання дозволу ОСОБА_1 та  ОСОБА_2 на укладення 

договору про виділ нерухомого майна зі складу спільного 

майна подружжя, а саме квартири, в якій зареєстровані 

малолітні діти 

-//- 

9.10 

Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування квартири, в якій зареєстрована малолітня донька, на 

ім’я своєї дружини 

-//- 



9.11 
Про надання дозволу матері ОСОБА_1 від імені малолітньої 

доньки на укладення договору оренди земельної ділянки 

-//- 

9.12 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування квартири,в якій зареєстрований малолітній син, на 

ім’я своєї дружини 

-//- 

9.13 
Про надання малолітньому ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.14 
Про надання малолітній ОСОБА_1 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.15 

Про надання дозволу ОСОБА_1 на укладення договору 

дарування1/12 частини квартири,в якій зареєстрована 

малолітня, на ім’я своєї сестри 

-//- 

9.16 

Про надання дозволу батьку ОСОБА_1 від імені малолітньої 

доньки на реєстрацію1/2 частки транспортного засобу у 

сервісному центрі МВС України, на її ім’я 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


