
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «12» липня 2022 року 9:00 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

1 Про списання проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК – 

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

2.1 Про відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  
Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

2.2 
Про перелік видів робіт та підприємств, які будуть залучені до 

здійснення виконання суспільно корисних робіт у 2022 році 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

3.2 
Про надання дозволу на проведення ярмарків в межах міста Ірпінь 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

4.1 
Про затвердження переліку платних послуг, що надає                          

КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

4.2 

Про  затвердження калькуляції на послугу з транспортування стоків 

для УЖКГ «Біличі» у відповідності до рівня економічно 

обґрунтованих витрат 

-//- 

4.3 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 23.11.2021 № 153/9 «Про затвердження переліку 

платних  послуг з медичного обслуговування, які надаються КНП 

«Ірпінська центральна міська лікарня» 

 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

5.1 
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 22.02.2022 р., №22/16 

Михайло САПОН – 

начальник відділу  

5.2 

Про переведення садового будинку в житловий будинок на підставі 

звіту про проведення технічного огляду садового будинку від 

11.02.2022 року, №2499 

-//- 

5.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку          

№ 6 від 10 лютого 2022 р.  

-//- 

5.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому комплексу з повним спектром 

установ і підприємств та з дошкільним навчальним закладом (черги 

1-18). Житловому будинку (черга №1) на підставі сертифіката              

№ КС122220622459 від 27 червня 2022 року 

 

 

-//- 

5.5 

Про переведення садового  будинку в житловий на підставі звіту 

про проведення технічного огляду садового будинку від 02.07.2019 

року 

-//- 



5.6 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - садовому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 14.12.2021 р.,                                 

Р№ ІУ101211214625 

 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

6.1 Про встановлення статусу дитини-сироти малолітній ОСОБА_1 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

6.2 Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому ОСОБА_2 -//- 

6.3 Про встановлення статусу дитини-сироти ОСОБА_3 -//- 

6.4 Про встановлення статусу дитини-сироти ОСОБА_4 -//- 

6.5 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування ОСОБА_5 
-//- 

6.6 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування ОСОБА_6 
-//- 

6.7 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування ОСОБА_7 
-//- 

6.8 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування ОСОБА_8 
-//- 

6.9 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітнім ОСОБА_9 
-//- 

6.10 Про встановлення опіки над малолітнім ОСОБА_5 -//- 

6.11 Про встановлення опіки над малолітньою ОСОБА_6 -//- 

6.12 Про встановлення опіки над малолітньою ОСОБА_7 -//- 

6.13 Про встановлення опіки над малолітнім ОСОБА_8 -//- 

6.14 Про встановлення опіки над ОСОБА_10 -//- 

6.15 Про виведення ОСОБА_11 з прийомної  сім’ї   -//- 

6.16 

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

підтвердження місця проживання дітей: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 

для їх тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

6.17 
Про надання дозволу бабусі ОСОБА_14 на укладення договору 

дарування 7/12  частини будинку на ім’я малолітнього онука   
-//- 

6.18 

Про надання дозволу ОСОБА_15 на укладення договору дарування 

будинку, в якому зареєстрований неповнолітній, та земельної 

ділянки на ім’я своєї сестри 

-//- 

6.19 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради № 93/1 від 13.07.2021 р. «Про утворення комісії з 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, та затвердження Положення про комісію 

та її склад» 

-//- 



6.20 

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 


