
ПРОЄКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «02» серпня 2022 року 9:00 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року №1962-

17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2022 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК  

– начальник управління 

1.2 

Про виконання меморандуму про взаєморозуміння між 

Представництвом Дитячого фонду Організацій Об’єднаних Націй 

(ЮНІСЕФ) в Україні та Ірпінською міською радою від              

27.07.2022 року 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО – 

заступник міського 

голови 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,  

ОБОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

2 

Про внесення змін у «Місцеву програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у Ірпінській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки» 

Ігор ОСТАПЧУК 

– начальник відділу 

КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

 

3 

Про демонтаж паркувальних бар’єрів, встановлених на дорогах і 

тротуарах загального користування, прибудинкових територіях та 

земельних ділянках, що належать до комунальної власності 

Ірпінської  міської територіальної громади 

Микола КОВАЛЬЧУК –  

начальник КП 

КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 

4 Про надання дозволу на перепоховання померлих 
Сергій СКРИПНИК –  

начальник КП 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської 

міської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

Петро ЗБРОЖЕК – 

начальник управління 

5.2 

Про затвердження висновку органу опіки і піклування про  

доцільність призначення Салюк Н.В. опікуном над                 

Чумаковою Т.О. 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої  дозвільної документації в м. Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

6.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

7.1 

Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська 

дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» на 2022-2023 

н.р.  

Євгенія АНТОНЮК  

– начальник відділу 

7.2 
Про затвердження планового контингенту КЗ «Ірпінська дитяча 

школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» на 2022-2023 н.р. 

-//- 



7.3 

Про затвердження нового складу комісії з питань збереження 

історико-культурної спадщини, найменувань та пам’ятних знаків  

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

8.1 Про взяття на квартирний облік 
Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 Про зняття з квартирного обліку -//- 

8.3 Про видачу службового ордеру на житлове приміщення 
-//- 

8.4 

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» 

-//- 

8.5 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та послуг 

для проведення невідкладних та ремонтних робіт, пошкоджених 

внаслідок збройної агресії російської федерації 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

9.1 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомогомайна- житловому будинку  на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 20.05.2022 р.,                           

Р№ КС101220520988 

Михайло САПОН – 

начальник відділу  

9.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку на підставі декларації          

№ КС101220705106 

-//- 

9.3 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна- житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта від 13.01.2021 р.,                              

Р№ КС 101210113511  

-//- 

9.4 

Про  поділ квартири з присвоєнням нової поштової адреси згідно 

рішення Ірпінського міського суду Київської області від 20.05.2021 

року та висновку № 2455-01/21 від 01.09.2021р.  

-//- 

9.5 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220701129 

-//- 

9.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 12.07.2021 р.  

-//- 

9.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації            

№ КС101220606308 від 08 червня 2022 року 

-//- 

9.8 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 22.02.2022 р., № Ір0222075 

-//- 

9.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  багатоквартирному житловому будинку на 

підставі сертифікату № ІУ123220714843 

-//- 

9.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – комерційній будівлі на підставі декларації             

№ КС101220706787 від 11 липня 2022 року 

-//- 

9.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220701278 

-//- 



9.12 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 19.07.2022 р.,  

Р№ КС101220715392 

-//- 

9.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220629330 

-//- 

9.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації № КС101220520297 від 20 травня 2022 року 

-//- 

9.15 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  садовому будинку на підставі декларації           

№ ІУ101220719243 

-//- 

9.16 
Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомого майна 

по вул. Миру в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї  

10.1 
Про надання малолітній ОСОБА_1 татусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Ангеліна-Анжела 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

10.2 
Про надання неповнолітньому ОСОБА_2 статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

10.3 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення способу участі батька  ОСОБА_3 у вихованні 

малолітнього сина 

-//- 

10.4 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_4 з 

батьком 

-//- 

10.5 
Про визначення місця проживання малолітньої дитини                        

ОСОБА_5 з матір’ю 
-//- 

10.6 

Про надання дозволу батькам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на укладення 

договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з 

передачею права власності на нерухоме майно 

-//- 

10.7 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

недоцільність позбавлення батьківських прав  ОСОБА_8 відносно 

малолітніх дітей 

-//- 

10.8 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав матері ОСОБА_9 

відносно малолітньої доньки 

-//- 

10.9 Про зміну прізвища малолітньому ОСОБА_10. -//- 

10.10 

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 23/15 від 

22.02.2022 року «Про утворення міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування на території Ірпінської міської територіальної громади» 

-//- 

10.11 

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» 

-//- 

10.12 

Про затвердження Положення та складу Координаційної ради з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, гендерної політики та протидії 

торгівлі людьми 

-//- 



10.13 

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

підтвердження місця проживання дитини, Лавренюка Івана 

Юрійовича, 24.12.2012 р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                Дмитро НЕГРЕША 


