
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «09» лютого 2021 року 9:00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

1. Про розгляд заяви Калити А.В. 
Оксана ЗАЛУЖНЯК  

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– заст. директора КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста 

Ірпінь по вул. Соборна, 1 ФОП Ярмошуку Богдану Олександровичу 

Катерина КАРАЧЕНЦОВА 

– начальник відділу КП 

3.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

4.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

4.3 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради №8/5 від 26.01.2021 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №121/2 від 14.09.2020 

«Про передачу квартир у власність громадян» 

-//- 

4.4 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

4.5 
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на 

безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян 
-//- 

4.6 
Про затвердження Порядку фінансування цільових видатків на 

лікування хворих на цукровий діабет 
-//- 

4.7 

Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

-//- 

4.8 
Про коригування Інвестиційної програми КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на 2020 рік. 
-//- 

4.9 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

5.1 

Про надання дозволу матері, Зубрієнко Тетяні Борисівні, від імені 

малолітньої доньки, Ніколаєць Кіри Олександрівни, 05.03.2010 р.н., 

на укладання та  підписання договору про поділ спадкового майна 

після померлого батька, Ніколаєць Олександра Володимировича  

Марина ПРОСЯНИК  

– в.о. заступника 

начальника служби 

5.2 

Про надання дозволу Моргун Ірині Анатоліївні та Перец Моше на 

укладення договору поділу будинку за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Героїв, буд. 49-а, в якому зареєстрований малолітній  

Моргун Тимур Олександрович, 03.10.2012 р.н., на два окремі 

житлові будинки 

-//- 



5.3 

Про надання дозволу діду, Романенку Віктору Івановичу, на 

укладання договору дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:014:0207) за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Єрощенка, буд. 4 б, на ім‘я малолітньої онуки, 

Романенко Софії Іванівни, 26.05.2016 р.н. 

-//- 

5.4 

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Кобчику Андрію Миколайовичу, 

16.03.2010 р.н. 

 

5.5 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньої Гриштею Марією Олександрівною, 01.02.2020 р.н. 
-//- 

5.6 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім Водотийцем Андрієм Олексійовичем, 04.09.2018 р.н. 
-//- 

5.7 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньою Бєловою Ганною Володимирівною, 13.04.2020 р.н. 
-//- 

5.8 

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу родини 

Кузьмичів малолітніх: Олашин Софії Анатоліївни, 15.08.2014 р.н., 

Олашин Богдани Михайлівни, 30.01.2017 р.н. та Чорніля Ярослава  

Петровича, 07.02.2008 р.н. 

-//- 

5.9 

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

підтвердження місця проживання дитини, Стіни Поліни Олексіївни, 

16.06.2006 р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

5.10 

Про визначення способу участі матері, Шевчук Наталії 

Володимирівни, у вихованні малолітнього сина, Степаниці Євгенія 

Олексійовича, 04.10.2015 р.н. 

-//- 

5.11 

Про затвердження висновку про визначення способу участі батька, 

Домбровського Владислава Анатолійовича, у вихованні 

малолітньої доньки, Домбровської Марії Владиславівни, 03.01.2015 

р.н. 

-//- 

5.12 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Кривонос Ніну Вікторівну відносно малолітньої 

доньки, Семенюк Софії Ігорівни, 16.10.2019 р.н. 

-//- 

5.13 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Мосейчука Артема Євгеновича та Гром Ірини  

Григорівни відносно малолітніх дітей: Мосейчука Даниїла 

Артемовича, 12.06.2017 р.н. та Мосейчук Софії Артемівни, 

05.09.2018 р.н. 

-//- 

5.14 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Марчука Михайла Олександровича відносно 

малолітньої доньки, Марчук Анастасії Михайлівни, 16.11.2010 р.н. 

-//- 

5.15 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Петрова Олександра Анатолійовича відносно 

малолітнього сина, Петрова Олексія Олександровича, 27.08.2009 

р.н. 

-//- 

5.16 

Про затвердження Положення та складу комісії по призначенню 

оплати, на пільгових умовах, за харчування дітей із сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах 

-//- 

 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


