
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «08» грудня 2020 року 9:00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– заст. директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

2.1 

Про передачу картриджів для комп’ютерної техніки та офісного   

паперу Бучансько-Ірпінському об'єднаному міському територіальному 

центру комплектування та соціальної підтримки 

Ігор ОСТАПЧУК 

 – начальник відділу 

2.2 

Про затвердження протоколів № 27, № 28, № 29 позачергового 

засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій щодо попередження захворювання гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 

3.1 Про надання дозволу на перепоховання померлих 
Сергій СКРИПНИК 

 – директор КП 

3.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Полтавська, 63 м. Ірпінь, 

Київської області» 

-//- 

ПИТАННЯ УРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4.1 

Про передачу (прийом) справ отримувачів державних соціальних 

допомог, виплат, компенсацій, пільг та субсидій, надання дозволу на 

обслуговування мешканців Гостомельської, Коцюбинської селищних 

територіальних громад та проведення відшкодування витрат за надані 

послуги 

Петро ЗБРОЖЕК  

– начальник управління 

4.2 
Про надання дозволу на купівлю квартири Пономаренко Андрію 

Андрійовичу 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 

Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки  

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги та інші платні 

послуги 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

5.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

5.3 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.5 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №1 в 

будинку №69, вул. Садова, м. Ірпінь 
-//- 

5.6 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №69 в 

будинку №162, вул. Жовтнева, м. Ірпінь 
-//- 

5.7 Про зняття з квартирного обліку -//- 

5.8 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

5.9 
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 
-//- 

5.10 Про надання службового ордеру на житло Домбровській М.В. -//- 



5.11 

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» 

-//- 

5.12 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, та 

послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК 

«СИНЕРГІЯ ЕНЕРДЖІ» 

-//- 

5.13 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 

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

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

Ірпінь) 

Катерина 

КАРАЧЕНЦОВА 

– начальник відділу КП 

6.2 
Про надання дозволу на проведення Новорічно-різдвяної ярмарки за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна площа) 
-//- 

6.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Гаврошу Ігорю Юрійовичу 
-//- 

6.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні 
-//- 

6.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь по вул. 10-та Лінія, 1 
-//- 

6.6 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь по вул. Соборна, 1 
-//- 

6.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь по вул. Соборна, 146 
-//- 

6.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь 

повул. Центральна (Привокзальна площа) 
-//- 

6.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послугу 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Соборна (парк «Дубки») 
-//- 

6.10 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в 

районі парку «Незнайка» 
-//- 

6.11 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послугу 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк «Письменників») 
-//- 

6.12 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Соборна (парк ім. В.Правика) 
-//- 

6.13 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по 

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

6.14 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ялинками, соснами, 

новорічними прикрасами та іграшками  на території міста Ірпінь 
-//- 

6.15 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь            

вул. Чехова, в зоні парковки (навпроти  буд. № 9-а) 
-//- 

6.16 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь           

вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
-//- 

6.17 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь          

вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Смиковського В.Г., Рижова А.О., гр. Кузнєцової В.С. в м. Ірпінь, 

вул. Мечнікова, 89 з присвоєнням нових адрес 

Михайло САПОН 

– начальник відділу 



7.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Ігуменова Миколи Миколайовича, гр. Ігуменова Петра 

Миколайовича та гр. Ігуменова Михайла Миколайовича в м. Ірпінь по 

вул. Матросова, 19/2 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

7.3 

Про надання Громадській організації  «Адвокат «Правозахисна група» 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Мінеральна, 

7 в м. Ірпінь 

-//- 

7.4 

Про переведення гр. Горщук А.М. та гр. Горщуку Є.С. садового  

будинку в м. Ірпінь, садівницьке товариство «Індустріалець», 

вул.Індустріальна, 4 в житловий будинок 

-//- 

7.5 
Про переведення гр. Дмитруку І.О. дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул.Найкращій, 1/15 в житловий будинок 
-//- 

7.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Швець І.В. та гр. Коноваленко Л.П. в м. Ірпінь по 

вул.Вериківського, будинок 34 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

7.7 

Про оформлення Підприємству з 100% Іноземними Інвестиціями  

«Білла-Україна» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

по вул. Авіаконструктора Антонова в м. Ірпінь 

-//- 

7.8 
Про надання ПТ «Ломбард «Свіжа Копійка» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральна, № 6г/4 в м. Ірпінь 
-//- 

7.9 
Про надання ПТ «Ломбард «Свіжа Копійка» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральна, № 6г/8 в м. Ірпінь 
-//- 

7.10 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку гр.  Рябчун  О.А. в м. Ірпінь 
-//- 

7.11 
Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Соловей Н.А. в 

м.Ірпінь по вул. Достоєвського, 31 
-//- 

7.12 
Про оформлення ФОП Видриган О.М. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна, 97/1 в м. Ірпінь 
-//- 

7.13 
Про оформлення ФОП Кулик К.М. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Західна, 6 в м. Ірпінь 
-//- 

7.14 
Про оформлення ФОП Пірнач О.В. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 16 в м. Ірпінь 
-//- 

7.15 

Про переведення гр. Шайдурова А.Г. та гр. Шайдурової Х.В. 

зблокованого дачного будинку в м. Ірпінь, по вул. Комфортній, 1/1 в 

житловий будинок 

-//- 

7.16 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Ющенка О.М. в м. Ірпінь по вул.  Толстого, 7 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

8.1 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній Богаш Сніжані Ігорівні, 30.12.2010 р.н. 

Алла ТЕРЕЩЕНКО 

– начальник служби 

8.2 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітній Лемешко Діані Ігорівні, 27.10.2006 р.н. 
-//- 

8.3 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Лемешку Ігорю Ігоровичу, 01.05.2008 р.н. 
-//- 

8.4 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітньому Лемешку Олегу Ігоровичу, 13.07.2005 р.н. 
-//- 

8.5 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Лемешку Олександру Ігоровичу, 25.06.2009 

р.н. 

-//- 

8.6 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому Гусаку 

Дмитру Ігоровичу, 18.02.2003 р.н. 
-//- 

8.7 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Поїзду Гордію Сергійовичу, 01.08.2008 р.н. 
-//- 



8.8 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Хлусову 

Михайлу Романовичу, 25.04.2014 р.н. 
-//- 

8.9 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Шевченко Глєбу Васильовичу, 05.10.2017 р.н. 
-//- 

8.10 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Гусаком Дмитром 

Ігоровичем, 18.02.2003 р.н. 
-//- 

8.11 
Про встановлення опіки над малолітнім Поїздом Гордієм Сергійовичем, 

01.08.2008 р.н. 
-//- 

8.12 
Про встановлення опіки над малолітнім Хлусовим Михайлом 

Романовичем, 25.04.2014 р.н. 
-//- 

8.13 
Про встановлення опіки над малолітньою Фещенко Мирославою 

Андріївною, 15.08.2015 р.н. 
-//- 

8.14 
Про встановлення опіки над  малолітньою Богаш Сніжаною Ігорівною, 

30.12.2010 р.н. 
-//- 

8.15 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Лемешко Діаною 

Ігорівною, 27.10.2006 р.н. 
-//- 

8.16 
Про встановлення опіки над малолітнім Лемешком Ігорем Ігоровичем, 

01.05.2008 р.н. 
-//- 

8.17 
Про встановлення опіки над неповнолітнім Лемешком Олегом 

Ігоровичем, 13.07.2005 р.н. 
-//- 

8.18 
Про встановлення опіки над малолітнім Лемешком Олександром 

Ігоровичем, 25.06.2009 р.н. 
-//- 

8.19 
Про втрату статусу дитини-сироти малолітньою Примаченко Аліною 

Вікторівною, 04.01.2012 р.н. 
-//- 

8.20 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім Кушніром Артемом Ігоровичем, 12.11.2006 р.н. 
-//- 

8.21 Про реєстрацію народження малолітнього хлопчика, 08.11.2020 р.н. -//- 

8.22 

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

підтвердження місця проживання дитини, Василенко Даніїла 

Олексійовича, 26.04.2014 р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

8.23 

Про доцільність цілодобового перебування малолітньої Ворох Марини 

Євгенівни, 27.10.2007 р.н. у спеціальній загальноосвітній школі-

інтернаті №18 м. Києва 

-//- 

8.24 

Про надання дозволу матері, Устьян Каріне Самвелівні, на реєстрацію 

місця проживання малолітнього сина, Пархомця Іллі Богдановича, 

26.12.2014 р.н., за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 

буд.2д, корпус 2, кв. 5, без згоди батька, Пархомця Богдана Юрійовича 

-//- 

8.25 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Косовець Максима Владиславовича відносно малолітньої доньки 

Косовець Віри Максимівни, 24.12.2014 р.н. 

-//- 

8.26 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Гуменюка Віктора Миколайовича відносно малолітньої доньки, 

Гуменюк Вероніки Вікторівни, 19.12.2012 р.н. 

-//- 

8.27 

Про затвердження висновку про визначення способу участі батька, 

Байдика Олександра Станіславовича, у вихованні дітей: Байдика Єгора 

Олександровича, 22.01.2009 р.н., Байдик Дар’ї Олександрівни, 

22.01.2009р.н., Байдика Олександра Олександровича, 17.02.2006 р.н. 

-//- 

8.28 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього, Чебанова Яромира Вікторовича, 21.06.2011 р.н. разом з 

матір’ю, Піддубною Любов’ю Анатоліївною 

-//- 



8.29 

Про затвердження висновку про визначення способу участі батька, 

Виставкіна Дмитра Володимировича, у вихованні малолітніх дітей: 

Виставкіної Марії Дмитрівни, 11.05.2013 року народження, Виставкіної 

Богдани Дмитрівни, 26.01.2015 року народження, місця та часу їхнього 

спілкування 

-//- 

8.30 

Про надання дозволу матері, Гальченко Вероніці Вадимівні, на 

укладення договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, буд. 17, кв. 22, на ім’я малолітньої 

доньки, Гальченко Ніколь Максимівни, 29.03.2015 р.н. 

-//- 

8.31 

Про надання дозволу Захаровій Ользі Зотиківні на укладення договору 

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

Варшавська (Радянська), буд. 95Д/2, кв. 3, в якій зареєстрована 

малолітня онука, Захарова Марія-Вікторія Ігорівна, 14.04.2019 р.н., на 

ім’я свого сина, Захарова Ігоря Володимировича 

-//- 

8.32 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Каюка Вадима Миколайовича  відносно малолітнього сина, Каюка 

Андрія Вадимовича, 21.12.2010 р.н. 

-//- 

8.33 

Про надання дозволу Кисельовій Лідії Павлівні на укладення договору 

дарування 1/3 частини кімнати за адресою: Київська обл., смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська (Леніна), буд. 141-а, кімната 17, в 

якій зареєстровані малолітні Осаулко Михайло Маратович, 04.05.2013 

р.н., Осаулко Марія Маратівна, 26.10.2014 р.н., на ім’я доньки, Осаулко 

Галини Михайлівни 

-//- 

8.34 

Про надання дозволу матері, Кривов’яз Юлії Миколаївні, від імені 

малолітнього сина, Кривов’яза Олександра Олександровича, 02.10.2007 

р.н., на укладення додаткової угоди до договору оренди 1/8 частини 

земельної ділянки площею 3,0101 га, кадастровий номер 

3222981200:05:001:0010 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої за адресою: Київська область, 

Миронівський район, Владиславська сільська рада, строком на 5 років 

-//- 

8.35 

Про надання дозволу матері, Леляк Віталії Володимирівні, від імені 

малолітньої доньки, Побулавець Анни Василівни, 02.11.2009 р.н., на 

продаж 71/200 частини будинку та 1/4 частини земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210945900:01:006:0020) за адресою: Київська обл., 

смт. Гостомель,      вул. Свято-Покровська (Леніна), буд. 75, та на 

купівлю 7/20 частини будинку та 7/20 частини земельної ділянки 

(кадастровий номер 2310400000:11:013:0272) за адресою: Запорізька 

обл., м. Бердянськ, вул. Космодем’янської, буд. 59, на її ім’я 

-//- 

8.36 

Про надання дозволу неповнолітньому Назарцю Дмитру 

В’ячеславовичу, 25.05.2005 р.н., зі згоди матері, Назарець Лесі 

Анатоліївни, на продаж 1/2 частини квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Попова Дем’яна, буд. 26в, кв. 17, та на купівлю 

будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210800000:01:107:0015) за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. 

Вокзальна, буд. 27-б, на своє ім`я 

-//- 

8.37 

Про надання дозволу Підпокровному Вадиму Сергійовичу та Топісі 

Наталії Вікторівні на укладення договору про поділ спільного майна 

подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, 

провул. Мальовничий, буд. 5, кв. 1, в якій зареєстровані малолітні 

Топіха Софія Ігорівна, 05.10.2009 р.н., Топіха Ілля Ігорович, 05.10.2009 

р.н. 

-//- 

8.38 

Про надання дозволу матері, Чекотун Вікторії Сергіївні, на реєстрацію 

місця проживання малолітніх дітей, Чекотуна Івана Сергійовича, 

12.02.2008 р.н., Чекотуна Дмитра Сергійовича, 13.10.2011 р.н., без 

згоди батька, Чекотуна Сергія Васильовича, та малолітньої доньки, 

Волинько Аліни Олексіївни, 03.08.2015 р.н., без згоди батька, Волинька 

-//- 



Олексія Олександровича, за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, 

вул. Свято-Покровська, буд. 3, кв. 6 

8.39 

Про надання дозволу матері, Чуйко Тетяні Юріївні, на зняття з 

реєстрації місця проживання малолітніх дітей, Бодюл Мілани Іванівни, 

18.01.2015 р.н., Бодюла Костянтина Івановича, 06.12.2016 р.н., з адреси: 

Київська обл., Баришівський район, с. Власівка, вул. Космонавтів, буд. 

16, та на реєстрацію місця проживання за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Західна, буд. 14, кв. 122, без згоди батька, Бодюла Івана 

Васильовича 

-//- 

8.40 

Про надання дозволу Вовк Катерині Іванівні на укладення договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                    

вул. Джерельна, буд. 6, кв. 51, в якій зареєстровані малолітні Вовк 

Варвара Сергіївна, 10.09.2013 р.н., Вовк Ангеліна Сергіївна,     

23.01.2016 р.н., на ім’я свого брата, Вовка Сергія Івановича 

-//- 

8.41 

Про надання дозволу Пригодській Лідії Дем’янівні на укладення 

договору дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210946200:01:003:0053) за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, 

вул. Паризька, буд. 2, в якому зареєстрована малолітня онука, Лех 

Христина Арменаківна, 19.01.2007 р.н., на ім’я своєї доньки, 

Максимчук Юлії Казимирівни 

-//- 

8.42 

Про надання дозволу матері, Сиволап Ірині Миколаївні, від імені 

малолітніх дітей, Сиволап Таїсії Андріївни, 06.09.2013 р.н., та Сиволапа 

Тимофія Андрійовича, 17.06.2015 р.н., на продаж по 1/4 частині 

квартири за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Кленова,        

буд. 11-Б, секц. 2, кв. 31, та на прийняття в дар по 1/2 частині квартири 

за адресою: м. Київ, проспект Оболонський,    буд. 2а, кв. 119, на їх ім’я 

-//- 

8.43 

Про надання дозволу матері, Хантелевій Світлані Миколаївні, та 

батьку, Хантелеву Максиму Павловичу, представляти законні права та 

інтереси малолітньої доньки, Хантелевої Маї Максимівни,       

08.04.2017 р.н., при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу 

1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, буд. 8-г, кв. 3, на її ім’я 

-//- 

8.44 

Про надання малолітній Анікієнко Поліні Миколаївні, 13 лютого 2013 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.45 

Про надання малолітньому Греченку Івану Дмитровичу, 04 травня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.46 

Про надання малолітній Дзюбі Таїсії Юріївні, 15 березня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.47 

Про надання неповнолітній Літвіновій Катерині Сергіївні, 28 січня 2005 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.48 

Про надання малолітній Павловій Віолетті Дмитрівні, 09 листопада 

2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

8.49 

Про надання малолітній Полєхіній Алісі Ігорівні, 19 червня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

8.50 

Про надання малолітній Суляєвій Лімі Володимирівні, 20 травня 2020 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 



8.51 

Про внесення змін до рішення № 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 


