
 ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від «05» травня 2020 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2020 року 
Данилюк Євгенія – 

начальник управління 

1.2 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської 

міської ради VII скликання від 19.12.2019 року № 6105-76-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

2. 

Про затвердження протоколів №14, №15, №16 позачергового засідання 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій щодо попередження захворювання гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 

Остапчук Ігор – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

3. 
Про вшанування пам’яті Заслуженого художника України Костянтина 

Могилевського 

Антонюк Євгенія – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

4. 
Про затвердження нового складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

Залужняк Оксана – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор – 

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

6.1 
Про надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні учасникам 

війни, особам з інвалідністю внаслідок війни та дітям війни 

Зброжек Петро – 

начальник управління 

6.2 
Про вжиття заходів щодо захисту особистих та майнових прав обмежено 

дієздатної особи Бутківського В.В. 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 Про переведення садового будинку СТ Ветеран в житловий 
Сапон Михайло – 

начальник відділу 

7.2 

Про надання ФОП Кудінов К.М. дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами (інформаційна стела) по вулиці Авіаконструктору Антонова,                

м. Ірпінь 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 

Про затвердження Інструкції з оформлення  матеріалів про 

адміністративні правопорушення та списку посадових осіб органу опіки та 

піклування Ірпінської міської ради, уповноважених складати протоколи 

про адміністративні правопорушення 

Терещенко Алла – 

начальник служби 

8.2 
Про встановлення опіки над малолітнім Біловодським Віктором 

Валерійовичем, 06.02.2019 р.н. 
-//- 

8.3 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Ковальової Марії Олександрівни відносно неповнолітнього сина, 

Симоненка Микити Андрійовича, 09.12.2003 р.н. 

-//- 



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Канюра Сергій – 

начальник управління 

9.2 Про внесення змін до квартирної справи -//- 

9.3 Про зняття з квартирного обліку -//- 

9.4 Про переведення квартирної черги -//- 

9.5 
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 
-//- 

9.6 Про надання дозволу на виконання робіт -//- 

9.7 
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії із встановлення місць 

розташування контейнерних майданчиків 
-//- 

9.8 
Про затвердження Положення про уповноважену особу з публічних 

закупівель 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

10.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по             

вул. Центральна (Привокзальна площа) 

Караченцова 

Катерина – начальник 

відділу КП 

10.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Підгірна (Набережна річки Ірпінь) 
-//- 

10.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в районі 

парку «Незнайка» 
-//- 

10.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по               

вул. Чехова (зона парковки біля парку «Центральний») 
-//- 

10.5 
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних та буреломних 

дерев у м. Ірпінь 
-//- 

10.6 

Про надання дозволу на демонтаж самовільно встановлених обмежувачів 

руху, розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольска, 35 (проїзд 

загального користування) 

-//- 

10.7 
Про надання дозволу на знесення, аварійних, сухостійних, кронування та 

санітарну чистку дерев у м. Ірпінь 
-//- 

10.8 

Про надання дозволу на знесення, аварійних, сухостійних, кронування та 

санітарну чистку дерев у м. Ірпінь по вул. Стельмаха (парк 

«Письменників») 

-//- 

10.9 
Про надання дозволу на знесення, аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

по вул. Пушкінська та вул. Чехова (парк «Центральний») 
-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


