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Пропозиція розпочати засідання комісії:
Голосували :
«За» ДГ

«Проти» О

«Утримались» Д

Засідання розпочате.

Порядок денний засідання комісії розгляду питань

№ 
п/п Доповідач Суть питання Пропо 

зиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

1

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

Про проведення у закритому режимі 
засідання комісії з питань бюджету, 
фінансів, цін та ціноутворення у зв’язку із 
запровадженням жорстких карантинних 
обмежень через загрозу епідемії 
коронавірусної інфекції та для
недопущення поширення COVID-19

«За» Д>
«Проти» Д
«Утримались» Д

2
Данилюк Є. В - начальник 
фінансового управління

Про затвердження звіту про виконання 
бюджету Ірпінської міської територіальної 
громади за 2021 рік

«За» ф'
«Проти» Д
«Утримались» Д

3

Данилюк Є.В. - начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до рішення 17-ї сесії 
Ірпінської міської ради VIII скликання від 
23.12.2021 року №1962-17-VIII «Про 
бюджет Ірпінської міської територіальної 
громади на 2022 рік»

«За» Д)
«Проти» 0 .
«Утримались» f

4
Остапчук Ж. О. — 
директор КП 
«Ірпіньжитлоінвестбуд»

Про надання функцій замовника «За» Д
«Проти» С
«Утримались» Д



№ 
п/п Доповідач Суть питання Пропо 

зиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

5

Жиган Я.В.- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного 
планування

Про підсумки виконання Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Ірпінської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрями 
розвитку на 2022-2023 роки за 2021 рік

«За» 6
«Проти» £)
«Утримались» /0

6

Жиган Я.В. - начальник 
відділу економіки та 
стратегічного 
планування

Про внесення змін до Додатку 4 Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Ірпінської міської територіальної 
громади на 2022 рік та основні напрями 
розвитку на 2023-2024 роки

«За» &
«Проти» 4
«Утримались» 0

7

Жиган Я.В.- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного 
планування

Про хід виконання Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва 
Ірпінської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки за підсумками 2021 року

«За» /С
«Проти» 0
«Утримались» 0

8

Жиган Я.В, - начальник 
відділу економіки та 
стратегічного 
планування

Про результати здійснення державної 
регуляторної діяльності Ірпінської міської 
ради та її виконавчого комітету за 2021 рік

«За»
«Проти» О
«Утримались» Р

9

Жиган Я.В,- начальник 
відділу економіки та 
стратегічного 
планування

Про погодження умов мирових угод між 
Виконавчим комітетом Ірпінської міської 
ради та Мирончуком А.А.

«За» S
«Проти» L)
«Утримались» 'Z

10

Зброжек П.В.- начальник 
управління праці та 
соціального захисту 
населення

Про внесення змін до Комплексної 
програми «Турбота» Ірпінської міської 
територіальної громади на 2021-2025 р.р.

«За» 6
«Проти» L
«Утримались» Q



№ 
п/п Доповідач Суть питання Пропо 

зиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

11

Зброжек П.В.- начальник 
управління праці та 
соціального захисту 
населення

Про внесення змін до Програми 
матеріально-технічного забезпечення
діяльності управління праці та соціального 
захисту населення Ірпінської міської ради 
на 2022 - 2023 роки

«За» <4 
«Проти» 0 
«Утримались»

12

Зброжек П.В.- начальник 
управління праці та 
соціального захисту 
населення

Про внесення змін до Програми зайнятості 
населення Ірпінської міської
територіальної громади на 2022-2026 рр.

«За» /С
«Проти» 0
«Утримались» 0

13

Канюра С. О. - начальник 
управління IP І та ЖКГ

Про затвердження Статуту комунального 
підприємства «Управління житлово- 
комунального господарства «Ірпінь» 
Ірпінської міської ради в новій редакції

«За» б
«Проти» 0
«Утримались» {)

14

Канюра С. О. - начальник 
управління IP І та ЖКГ

Про безоплатну передачу з балансу 
виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради фактичних витрат по капітальним 
видаткам, які проведені за рахунок коштів 
міського бюджету

«За»
«Проти» D
«Утримались» Z?

15

Канюра С. О. - начальник 
управління ІРІ та ЖКГ

Про надання дозволу КНП «Ірпінська 
стоматологія» на передачу основних 
засобів та матеріальних цінностей на 
баланс КНП «Ірпінська центральна міська 
лікарня»

«За» 6
«Проти» 0
«Утримались» 0

16

Канюра С. О. - начальник 
управління ІРІ та ЖКГ

Про надання дозволу на безоплатну 
передачу майна з балансу КП «Управління 
благоустрою міста» Ірпінської міської ради 
на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської 
міської ради

«За» 6
«Проти» 0
«Утримались» ь



№ 
п/п Доповідач Суть питання Пропо 

зиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

17

Канюра С. О. - начальник 
управління ІРІ та ЖКГ

Про надання дозволу на безоплатну 
передачу транспортного засобу з балансу 
КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської 
ради на баланс КП «Управління 
благоустрою міста» Ірпінської міської ради

«За» />
«Проти» 0
«Утримались» 0

18
Канюра С. О. - начальник 
управління ІРІ та ЖКГ

Про надання дозволу на реорганізацію «За»
«Пр оти» 0
«Утримались» О

19
Канюра С. О. - начальник 
управління ІРІ та ЖКГ

Про наміри передачі в оренду нежитлових 
приміщень комунального майна Ірпінської 
міської територіальної громади

«За» 6
«Проти» L
«Утримались» Г

20
Канюра С. О. - начальник 
управління ІРІ та ЖКГ

Про безоплатну передачу з балансу 
виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради проектно-кошторисної документації

«За» £
«Пр оти» Г
«Утримались» 0

Голова комісії Валентина КРАВЧЕНКО


