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Протокол № 14 
засідання постійної комісії Ірпінської міської ради 

8-го скликання з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

Місце проведення засідання - м. Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а, Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

2021 року

Секретар комісії -

Члени комісії:

Присутні:
Голова комісії - Кравченко Валентина Резікоєвна

Заступник голови комісії — Павлова Олена Валеріївна

Лавровський Денис Віталійов

Страховський Андрій Андрійович

Пащинський Олександр Сергійович

Міронішена Зоряна Анатоліївна

Начальник фінансового управління: Є.Данилюк.



Пропозиція розпочати засідання комісії:
Голосували :
«За»________

«Проти»

«Утримались»______________

Засідання розпочате.

Порядок денний засідання комісії розгляду питань

№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

1

Кравченко В.Р.- голова 
комісії з питань бю
джету, фінансів, цін та 
ціноутворення

Про проведення у закритому режимі засі
дання комісії з питань бюджету, фінансів, 
цін та ціноутворення у зв’язку із запрова
дженням жорстких карантинних обмежень 
через загрозу епідемії коронавірусної інфе
кції та для недопущення поширення 
COVID-19

«За» Д
«Проти» ц 
«Утрима- 
лись»

2

Данилюк Є.В.- начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до рішення 4 сесії Ірпін- 
ської міської ради VIII скликання від 
24.12.2020 року №46-4-VIII «Про бюджет 
Ірпінської міської територіальної громади 
на 2021 рік»

«За» £ 
«Проти» /у 
«Утрима- 
лись» с

3
Данилюк Є.В, - начальник 
фінансового управління

Про затвердження прогнозу бюджету Ірпін
ської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки

«За» Д
«Пр оти» Д 
«Утрима-. 
лись» і'

4
Данилюк Є. В. - начальник 
фінансового управління

Про бюджет Ірпінської міської територіаль
ної громади на 2022 рік

«За»____£
«Проти» 
«Утрима
лись» 0



№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

5

Данилюк Є.В. - начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до Порядку використан
ня коштів бюджету Ірпінської міської тери
торіальної громади одержувачами бюджет
них коштів на 2021 рік

«За» £?
«Проти» L 
«Утрима
лись» //

6
Данилюк Є.В,- начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до Комплексної програ
ми інформатизації Ірпінської міської тери
торіальної громади на 2021-2023 роки

«За» yS
«Проти» Д'
«Утрима- х 
лись»

7
Данилюк Є.В. - начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до рішення №1519-14- 
VIII від 30.09.2021 року

«За» zf 
«Проти» і 
«Утрима-_ 
лись» L

8

Данилюк Є.В. - начальник 
фінансового управління

Про затвердження Порядку використання 
коштів бюджету Ірпінської міської терито
ріальної громади одержувачами бюджетних 
коштів на 2022 рік

«За» /4
«Проти» і 7 
«Утрима- 
лись» Z

9
Данилюк Є.В - начальник 
фінансового управління

Про умови оплати праці Ірпінського місько
го голови

«За» (у
«Проти» у 
«Утрима
лись» (у

10
Данилюк Є.В.- начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до рішення Ірпінської 
міської ради №54-4-VIII від 24.12.2020 року

«За» _
«Проти» І 
«Утрима
лись»

11

Жиган Я.В,- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного плану
вання

Про затвердження угод про внесення змін 
до договорів про залучення коштів замов
ників будівництва об'єктів архітектури на 
розвиток інженерно-транспортної і соціаль
ної інфраструктури м. Ірпінь

«За» ф 
«Проти» С/ 
«Утрима-
ЛИСЬ»



№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

12
Жиган Я.В.- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного плану
вання

Про затвердження Стратегії розвитку Ірпін
ської міської територіальної громади на 
2022-2032 роки

«За» £
«Проти» /?
«Утрима- 
лись» С'

13

Жиган Я.В.- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного плану
вання

Про внесення змін до Плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів Ір
пінської міської ради та її виконавчого ко
мітету на 2022 рік

«За» £
«Проти» О
«Утрима- г
лись» С

14

Жиган Я.В.- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного плану
вання

Про внесення змін до рішення Ірпінської 
міської ради від 28.10.2021р. №1703-15- 
VIII «Про погодження умов мирових угод 
між Виконавчим комітетом Ірпінсь
кої міської ради та ТОВ «Орлан-Інвест 
Груп»

«За» -3 
«Проти» Z? 
«Утрима- 
лись» г

15

Жиган Я.В.- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного плану
вання

Про внесення змін до Додатку 4 Програ
ми соціально-економічного та культурного 
розвитку Ірпінської міської об’єднаної те
риторіальної громади на 2021 рік та основ
ні напрями розвитку на 2022-2023 роки

«За» (р
«Пр оти» /7 
«Утрима-, 
лись» і4-

16

Жиган Я.В. - начальник 
відділу економіки та 
стратегічного плану
вання

Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Ірпінської місь
кої територіальної громади на 2022 рік та 
основні напрями розвитку на 2023-2024 ро
ки

«За»
«Проти» О 
«Утрима- 
лись» /''

17

Негреша Д.М. - керую
чий справами

Про скорочення штатної чисельності вико
навчих органів ради та затвердження струк
тури та штатної чисельності виконавчих ор
ганів ради та її виконавчого комітету

«За» t 
«Проти» < 
«Утрима- 
лись» (у

18 Негреша Д.М. - керую- Про внесення змін до «Програми профілак- «За» 6'



№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

чий справами тики злочинності, зміцнення законності та 
правопорядку на території Ірпінської місь
кої територіальної громади на 2021-2025 
роки», затвердженої рішенням Ірпінської 
міської ради №103-4-VIII від 24 грудня 2020 
року

«Проти» (Д 
«Утрима- 
лись» іІД

19

Негреша Д.М. - керую
чий справами

Про внесення змін до Програми заб езпе- 
чення заходів, пов’язаних з відзначенням 
державних та професійних свят, ювілейних 
дат, заохочень підприємств, установ, орга
нізацій, їх трудових колективів, окремих 
громадян за вагомий внесок в соціально- 
економічний та культурний розвиток Ірпін
ської міської територіальної громади на 
2021-2025 роки

«За» /
«Проти» С 
«Утрима- 
лись» і/У

20

Негреша Д.М. — керую
чий справами

Про внесення змін до міської цільової про
грами «Громадський бюджет Ірпінської мі
ської територіальної громади на 2021-2023 
роки»

«За»
«Пр оти» (у 
«Утрима-, 
лись» Д

21

Негреша Д.М. — керую
чий справами

Про внесення змін до Програми сімейної 
безпеки та інклюзії «Свідома громада» на 
2021-2025 роки

«За» /с 
«Пр оти» /[) 
«Утрима-. 
лись» //

/7

22
Левківський А. Є. — дире
ктор КНП "ІМЦПМСД" 
IMP КО

Про внесення змін до комплексної програми 
«Здоров’я Ірпінської міської територіальної 
громади» на 2021 рік

«За» Ь 
«Проти» Д 
«Утрима- 
лись»



м

№ 
п/п Доповідач Суть питання Про
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Результат 

голосування
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комісії

23
Куценко A.M. - началь
ник відділу фізичної 
культури та спорту

Про внесення змін до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2017-2021 ро
ки

«За» £
«Проти» £/' 
«Утр им а- , 
лись»

24

Ковальчук М.М. — нача
льник КП «Муніципальна 
варта»

Про внесення змін до Програми «Безпечна 
Ірпінська міська територіальна громада на 
2021-2024 роки» затвердженої рішенням 
Ірпінської міської ради №35-4-VIII від 24 
грудня 2020 року

«За» 
«Проти» 
«Утрима- 
лись» С

25

Величко А.А. - начальник 
центру надання адміні
стративних послуг

Про затвердження міської Програми забез
печення функціонування та фінансової під
тримки Центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Ірпінської мі
ської ради на 2022-2025 роки

«За» Ь
«Пр оти» tj
«Утрима- 
лись» у

26

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про внесення змін до програми фінансової 
підтримки громадських організацій Ірпінсь
кої міської територіальної громади на 2021 
рік

«За»___ Р
«Проти» К
«Утрима-.
лись» 0

27

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про внесення змін до Програми матеріаль
но-технічного забезпечення діяльності 
управління праці та соціального захисту на
селення Ірпінської міської ради на 2020 - 
2021 роки

«За» /5 
«Проти» 
«Утрима- 
лись»

28

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про внесення змін до Комплексної програ
ми «Турбота» Ірпінської міської територіа
льної громади на 2021-2025 рр.

«За» Ь 
«Пр оти» (У 
«Утрима- 
лись» О



г~
№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування

—
Рішення 
комісії

29

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про внесення змін до програми зайнятості 
населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гос- 
томель, Коцюбинське на 2018-2022 рр.

«За»
«Пр оти» б 
«Утрима- 
лись» с

ЗО

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про затвердження Програми зайнятості на
селення Ірпінської міської територіальної 
громади на 2022-2026 рр.

«За» 6
«Проти» (У 
«Утрима- 
лись» Ц

31

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про внесення змін до Програми забезпечен
ня безперешкодного доступу осіб з обмеже
ними фізичними можливостями до об’єктів 
громадського та житлового призначення Ір
пінської міської територіальної громади на 
2021-2025 рр.

«За» _ 
«Пр оти» У 
«Утрима- . 
ЛИСЬ» ,/f

32

Зброжек П.В.- началь
ник управління праці та 
соціального захисту на
селення

Про внесення змін до Програми формуван
ня фонду житла для тимчасового проживан
ня внутрішньо переміщених осіб на терито
рії Ірпінської міської територіальної грома
ди на 2021-2025 рр.

«За»
«Пр оти» ^2 
«Утрима-., 
лись» С7

33

Чаплюк Ю.Г. — в.о. нача
льника відділу з питань 
надзвичайних ситуацій, 
оборонної та мобіліза
ційної роботи

Про внесення змін до місцевої «Програми 
«Реалізації заходів щодо виконання Законів 
України «Про оборону України», «Про вій
ськовий обов’язок та військову службу», 
«Про мобілізаційну підготовку та мобіліза
цію» у Ірпінській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки»

«За» (г
«Проти» /у 
«Утрима- 
лись»______



№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування

...

Рішення 
комісії

34

Чаплюк Ю.Г. — в. о. нача
льника відділу з питань 
надзвичайних ситуацій, 
оборонної та мобіліза
ційної роботи

Про внесення змін у «Місцеву програму за
побігання та ліквідації надзвичайних ситуа
цій природного та техногенного характеру 
чи терористичних проявів у Ірпінській місь
кій територіальній громаді на 2021-2025 ро
ки»

«За» 0
«Проти» Г 
«Утрима-» 
лись»

35
Канюра С. О. — началь
ник управління ІРІ та 
ЖКГ

Про затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Ірпіньводоканал» в новій ре
дакції

«За» с>
«Проти» Г 
«Утрима
лись» 0

36
Канюра С. О. - началь
ник управління ІРІ та 
ЖКГ

Про надання дозволу щодо зменшення оре
ндної плати за оренду об’єктів комунальної 
власності

«За» £
«Проти» Г 
«Утрима-» 
лись» 6-

37
Канюра С. О. — началь
ник управління ІРІ та 
ЖКГ

Про внесення змін до фінансових планів на 
2021 рік КП «Ірпіньводоканал» та КНП «Ір- 
пінська центральна міська лікарня»

«За» X*'
«Проти» (Р 
«Утрима
лись» рГ

38
Канюра С. О. — началь
ник управління ІРІ та 
ЖКГ

Про затвердження Статуту КНП «Ірпінська 
стоматологія» в новій редакції

«За»___ 6
«Проти» Г 
«Уірима- 
лись» U

39
Канюра С. О. — началь
ник управління ІРІ та 
ЖКГ

Про внесення змін до Програм «За» /Г
«Проти» /J 
«Утрима
лись» dP

40

Канюра С. О. — началь
ник управління ІРІ та 
ЖКГ

Про внесення змін до Програми поводження 
з тваринами та регулювання чисельності 
безпритульних тварин на території Ірпінсь
кої міської територіальної громади протя
гом 2021-2023 року

«За» J?
«Проти» І 
«Утрима- 
лись» (
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№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 
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Рішення 
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41
Канюра С. О. — началь
ник управління IP І та 
ЖКГ

Про внесення змін до Програми «Питна во
да» КП «Ірпіньводоканал» на 2021-2031 ро
ки

«За»_^1_ 
«Проти» І, 
«Утрима
лись» /?

42
Білорус О.А. - начальник 
управління освіти і нау
ки

Про внесення змін до Програми Ірпінської 
міської територіальної громади «Підтрим
ка» на 2021-2025 роки

«За» р
«Пр оти» 
«Утрима
лись» Б

43
Білорус О.А. - начальник 
управління освіти і нау-

Про внесення змін до міської Програ
ми «Успішний педагог» на 2017 - 2021 роки

«За»___ л
«Проти» ,

ки
«Утрима- . 
лись»

44
Білорус О.А. - начальник 
управління освіти і нау
ки

Про внесення змін до Програми «Обдаро
вана дитина» на 2021-2025 роки

«За» fa
«Проти» /і1 
«Утрима
лись» о

45
Білорус О.А. - начальник 
управління освіти і нау
ки

Про затвердження Програми розвитку сис
теми освіти Ірпінської міської територіаль
ної громади на 2022-2026 роки

«За» b 
«Проти» /2 
«Утрима
лись»

46
Білорус О. А. - начальник 
управління освіти і нау
ки

Про затвердження Програми «Успішний 
педагог» на 2022-2026 роки

«За»
«Проти» (А
«Утрима
лись» С'

47

Білорус О.А. - начальник 
управління освіти і нау
ки

Про внесення змін до Програми розвитку та 
удосконалення харчування здобувачів осві
ти в комунальних закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти Ірпінської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

«За» 6 
«Проти» Q 
«Утрима- 
лись»

48

Антонюк Є.П.- началь
ник відділу культури, 
національностей та ре
лігій

Про внесення змін до Комплексної програ
ми розвитку галузі культури Ірпінської мі
ської територіальної громади на 2021-2025 
роки

«За» (с
«Проти» С 
«Утрима- 
лись»



№
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
А

1
Рішення 
комісії

49

Прибилова Ю.А.- нача
льник КП «Управління 
благоустрою міста»

Про внесення змін до Додатку 1 та до Дода
тку 2 Програми перспективного розвитку 
зелених насаджень у м. Ірпінь на 2019 — 
2021 роки затвердженої рішенням Ірпінсь- 
кої міської ради від 19.12.2018 року № 4578- 
62-VII

«За» Ь
«Проти» /2 
«Утрима- 
лись» г/

50

Берегова С.В,- в.о. нача
льника відділу земельних 
ресурсів

Про внесення змін до Програми розвитку 
земельних відносин, раціонального викори
стання та охорони земель Ірпінської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки

«За» с
«Пр оти» О 
«Утрима- 
ЛИСЬ» /7

Г олова комісії Валентина КРАВЧЕНКО


