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ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023
(далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації в місті
Ірпені та селах Михайлівка-Рубежівка, Забуччя, Козинці та Діброва за попередній рік,
визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток та шляхів їх
подолання, а також напрямків розвитку міста та сіл на найближчі три роки.
Програма містить низку заходів, спрямованих на зростання добробуту і підвищення
якості життя населення за рахунок збільшення обсягів виробництва промислової
продукції, нарощування експортного потенціалу, створення привабливого інвестиційного
клімату, продовження реформування житлово-комунального сектору міста, забезпечення
на інноваційно-інвестиційній основі позитивних структурних зрушень в економіці,
підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання
стандартів та показників економічного розвитку. Програма базується на аналізі соціальноекономічної ситуації, що склалася в місті за останні роки.
Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”
вiд 23.03.2000р. № 1602-III {Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4731-VI ( 4731-17
) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98 N 5463-VI ( 5463-17 ) від 6.10.2012, ВВР, 2014, N 4,
ст.61}.
Програма враховує також вимоги ст. 143 Конституції України та Законів України:
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державні цільові програми", "Про
стимулювання розвитку регіонів", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного
інвестування", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності"; Постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. (із
змінами) № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та від 15.05.2019 № 555
«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022
роки.
Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчих
органів Ірпінської міської ради, підприємств і організацій міста та з використанням
аналітичних матеріалів і статистичних даних про розвиток міста та селищ у 2020 році, а
також прогнозних тенденцій на 2021-2023 роки. Відповідно до результатів та тенденцій
розвитку, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і
зовнішньоекономічної ситуації на економіку міста визначено пріоритети соціальноекономічного розвитку. Показники Програми на 2021-2023 роки ґрунтуються на оцінці
реального стану економіки міста та аналізу поточної соціально-економічної ситуації.
Реалізація Програми зробить можливим створення сприятливих умов для
підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних
надходжень та доходів населення, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення
екологічних проблем міста.
З метою забезпечення оптимального балансу інтересів влади, найманих
працівників та власників, а також громадськості цілі досягатимуться, а заходи, визначені
Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів влади, роботодавців та
громадських організацій міста.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території міста та
селищ, коштів інвесторів, відповідно до укладених інвестиційних угод, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.
Відповідальні за виконання заходів Програми – структурні підрозділи виконавчого
комітету та самостійні управління і відділи Ірпінської міської ради.

5

Враховуючи результати аналізу динаміки та тенденцій соціально-економічного
розвитку міста, а також оцінку ресурсного, в тому числі фінансового, потенціалу, в
Програмі сформульовані ключові проблеми, що постають перед міською владою,
визначені цілі та пріоритети розвитку міста Ірпінь у 2021-2023 роках, шляхи та механізми
їх реалізації. Заходи, з реалізації Програми у 2021-2023 роках відповідають показникам
місцевого бюджету на плановий бюджетний період та виконуватимуться у чіткій
кореляції з бюджетом на відповідний період, оскільки формування бюджету здійснюється
за програмно-цільовим методом.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються Ірпінською міською радою за поданням виконавчого комітету.
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками першого півріччя
та результатами роботи за рік.
1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ІРПІНЬ
ТА СЕЛИЩ ВОРЗЕЛЬ, ГОСТОМЕЛЬ, КОЦЮБИНСЬКЕ ЗА 2020 РІК
Соціальна сфера
Зайнятість населення та ринок праці Сучасний ринок праці Ірпінського регіону
характеризується наявністю комплексу проблем, серед яких: скорочення пропозиції
робочої сили та зростання попиту на неї, низький рівень заробітної плати, брак
високопродуктивних робочих місць, невідповідність професійних та загальних
компетенцій працівників потребам роботодавців, тіньова зайнятість населення, імовірний
розвиток складної епідемічної ситуації та впроваджені зміни введені постановою Кабінету
міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території
України корона вірусу COVID-19», тощо.
Кризові процеси в економіці України призвели до падіння економіки та згортання
виробництва, що зумовило появу негативних тенденцій на ринку праці, зокрема стрімке
зростання кількості безробітного населення.
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, рівень безробіття в Ірпінському
регіоні залишається на високому рівні – 9,6 %. Найбільший попит роботодавців на
працівників спостерігається у переробній промисловості (15% від загальної кількості
вакансій), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3,4%)
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2,4%), Водопостачання;
каналізація, поводження з відходами (11 %), будівництва (3,1 %), Оптовій та роздрібній
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (11,2 %), Транспорті,
складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності (5,5%), Тимчасовому
розміщуванні й організації харчування (3,7%), Інформації та телекомунікації (0,5%),
Фінансовій та страховій діяльності (0,9%), Операцій з нерухомим майном (1,8%),
Професійній, науковій та технічній діяльності (1,9%), Державному управлінні й оборони;
обов'язковому соціальному страхуванню (11,2%), освіті (11,8%), Охороні здоров'я та
наданні соціальної допомоги (12,2%).
За 9 місяців 2020 року до Ірпінського міського центру зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні звернулось 1536 осіб. Всього осіб, які перебували на обліку в
зазначений період 2483. На 01.10.2020 р. мають статус безробітного 1162 особи, з них –
1003 особи отримують допомогу по безробіттю.
Виконання показників становлять: кількість осіб забезпечених роботою всього (за
направленням дцз, самостійно, договорами цпх) – 678 осіб; працевлаштування
безробітних – 452 особи; залучено до громадських робіт та робіт тимчасового характеру –
31 особу; направлено на професійне навчання – 91 особу.
Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації
політики зайнятості є організація громадських робіт. Відповідно до Програми зайнятості
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населення на 2018 - 2022 рр. укладено 5 договорів на 370 робочих місць з підприємствами
і організаціями на організацію оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового
характеру. Протягом звітного періоду залучено до участі в оплачуваних громадських
роботах безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості 31 особа. Середня
тривалість громадських робіт складає 17,1 дня. Розмір середньої допомоги по безробіттю
складає 5689,60 грн. На 01.10.2020 в Єдиній аналітично інформаційній системі Державної
служби зайнятості України всього міститься 51507 актуальних вакансій, з них 192
актуальних вакансій Ірпінського регіону.
Ірпінський міський центр зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну
роботу щодо сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на
рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом компенсації єдиного соціального
внеску роботодавцям та інші заходи щодо стимулювання підвищення зайнятості
населення шляхом створення нових робочих місць.
Проведення семінарів та співбесід з роботодавцями, на яких вивчається потреба
роботодавців у професійних кадрах стало неможливим у зв’язку з карантинними
заходами. Тому протягом звітного періоду проведено всього 3 семінари з кадровими
службами підприємств, установ організацій.
Станом на 01.10.2020 р. в Єдиній інформаційно – аналітичній системі служби
зайнятості в Ірпінському регіоні зареєстровано 4 вакантних місця, на яких створені умови
для працевлаштування інвалідів.
Впродовж звітного періоду чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними
послугами, усього 2535 особи, з них мали статус безробітного – 1770 осіб, інші категорії –
765 осіб, з них 333 особи, які навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні
загальноосвітніх навчальних закладів – 217 осіб. Усього чисельність наданих послуг –
5115, з них – 4231 особам, які мали статус безробітного, зайнятому населенню – 884. 78
осіб отримали професійну консультацію із застосуванням профдіагностичного
обстеження.
Грошові доходи населення Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради,
управлінням праці та соціального захисту населення приділяється постійна увага
вирішенню проблеми дотримання трудового законодавства на підприємствах, установах,
організаціях м. Ірпеня та селищ. Спеціалістами управління проводиться щотижневий
моніторинг щодо виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та
організацій. Станом на 01.10.2020р. заборгованість із заробітної плати на підприємствах, в
установах та організаціях м. Ірпеня та селищ відсутня.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств м. Ірпінь за
січень-червень 2020 року складала 10829 грн, що на 5,6% більше, ніж за аналогічний
період 2019 року, та в 2,3 рази вище мінімальної заробітної плати (4723 грн.).
Середньооблікова кількість штатних працівників в економіці міста станом на
01.07.2020 року склала 14884 осіб (4,4% у загальній чисельності по Київській області), та
у порівнянні з 01.07.2019 року залишається на одному рівні.
В разі виявлення порушень трудового законодавства інформація передається до
прокуратури м. Ірпеня для вжиття заходів адміністративного впливу та готуються
матеріали для розгляду на засіданні міської тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення). На засіданнях
комісії заслуховуються звіти керівників підприємств-боржників про вжиті заходи щодо
стабілізації фінансово-економічного стану очолюваних ними підприємств, ліквідації
заборгованості із заробітної плати, сплати податків до бюджету та соціальних фондів.
Протягом січня–вересня 2020 р. проведено 4 засідання комісії. Відповідно до
календарного плану роботи проводить свої засідання робоча група виконавчого комітету
Ірпінської міської ради з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. З початку 2020 року проведено 4 засідання робочої групи. На засіданнях
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розглядались питання «Про недопущення випадків виплати заробітної плати працівникам
нижче встановленого законодавством мінімального рівня» та інші.
З метою посилення державного контролю за додержанням законодавства про
оплату праці рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 14.2.2017р. №25
утворена та проводить свою роботу робоча група з питання забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Протягом січня-вересня 2019 року
проведено 9 засідань робочої групи. На сторінках газети «Ірпінський вісник» та на вебсайті Ірпінської міської ради систематично розміщується інформація з даної тематики.
Соціальний захист населення
В умовах реформування системи соціальної підтримки населення постійно
приділяється увага захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання їм
різних видів державної соціальної допомоги та компенсацій.
За звітний період призначено житлових субсидій 3380 сім’ям на житлово-комунальні
послуги на суму 2 189 592,87 грн.
На обліку в управлінні у ЄДАРП (єдиному державному атоматизованому реєстрі
пільговиків) перебуває 14836 осіб. За звітний період 2020 року проведено відшкодування
за надані послуги: безготівкова форма на суму 14313062,97 грн, грошова готівкова
форма на суму 13721285,20 грн.
На протязі звітного періоду 2020 року проведено виплати згідно Постанови КМУ №
1045 від 28.12.2016р. «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів» на загальну суму 2540978,0 грн., 258 особам.
Сім’ям загиблих учасників війни в АТО відшкодовано з місцевого бюджету пільги
на житлово-комунальні послуги в розмірі 43268,81 грн. Станом на 01.10.2020 в управлінні
перебуває на обліку 2541 потерпілий І-ІІ категорії ЧАЕС з них: І категорія ЧАЕС – 1349
осіб; ІІ категорія ЧАЕС – 1192 осіб; 9 дітей –інвалідів, інвалідність яких пов’язана з
впливом ЧАЕС. За звітний період виплачено на харчування І-ІІ категорії ЧАЕС 7 290
057,81 грн. Профінансовано оздоровлення для І категорії ЧАЕС у сумі 1 486 044,00 грн.
Проведено виплати додаткової відпустки (14 робочих/16 календарних дні) І-ІІ категорії 88
особам на суму 1 517 941,00 грн.
Виплачено компенсацію сім’ям, які втратили годувальника в сумі 53102,0 грн.
Виплачено компенсацію на безоплатне харчування дітей з інвалідністю, які потерпіли в
наслідок Чорнобильської катастрофи 4 дітям на суму 3177,80 грн. Виплачено компенсацію
за санаторно-курортне лікування 72 особам у сумі 41256,0 тис. грн.
Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з початку 2020р. виплачено допомог
та компенсацій постраждалим мешканцям регіону на суму 9882901,99 грн. З початку
року забезпечено санаторно-курортним лыкуванням 92 особи 1 категорїї на суму
683740,29 грн та 3 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з чернобильської
катастрофою на суму 42236,0 грн.
На виконання Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,
«Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням сесії Ірпінської міської ради у грудні
2015 року було затверджено міську комплексну програму «Турбота» на 2016-2020 роки.
Програма передбачає комплекс заходів щодо покращення всіх форм обслуговування
людей похилого віку, осіб з інвалідністю, в першу чергу пільгових категорій громадян:
осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників АТО, сімей
загиблих військовослужбовців, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт.
Комісією по наданню матеріальної допомоги на лікування, у зв’язку з скрутним
матеріальним становищем та скрутним мат еріальним становищем, пов’язаним із
запровадженням карантинних заходів при виконавчому комітеті міської ради протягом ІІІ
квартал 2020 року було надано одноразову матеріальну допомогу на суму 2636879,06
грн.
Протягом 2020 року було забезпечено технічними засобами реабілітації 82 особи з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інші окремі категорії населення на суму 1059961,65
грн.
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Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 10 осіб з інвалідністю, з них 2 особи
–спінального захворювання.
2754 особам виплачено щорічну разову грошову допомогу до 5 травня учасникам
бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також жертвам
нацистських переслідувань.
Отримано кошти та забезпечено житлом згідно постанови КМУ № 280 від
14.04.2018р. 2 сім’ї які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України.
За звітний період укладено 82 трьохсторонніх/двохсторонніх договорів на
забезпечення технічними засобами реабілітації згідно постанови КМУ в редакції від 14
березня 2018 р. №238 на загальну суму 1059961,65 грн. Своєчасно виплачується
компенсація на бензин, технічне обслуговування автомобіля.
Управлінням на постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота
серед населення та розміщується інформація на електронній сторінці Ірпінської міської
ради у розділі управління праці та соціального захисту населення, розміщується актуальна
інформація для населення на фейсбук сторінці управління праці та соціального захисту
населення Ірпінської міської ради (https://www.facebook.com/upravsoczahist/), інформація
для громадян постійно транслюється на електронному моніторі в холлі управління.
Управлінням праці за звітний період 2020 року було отримано та видано 70 «пакунка
малюка» батькам або іншим законним представникам новонародженої дитини
Демографічний розвиток, підтримка сім’ї та молоді Найважливішим ресурсом для
забезпечення економічного зростання міста є збереження життєвого та трудового
потенціалу населення через формування та реалізацію заходів ефективної демографічної
політики, а саме шляхом поліпшення життєвих умов усіх верств населення за рахунок
підвищення рівня його доходів, покращення житлових умов населення, забезпечення його
якісним медичним обслуговуванням. Підтримку сім’ям та молоді надає служба у справах
дітей та сім’ї. В місті та селищах на належному рівні забезпечується вирішення проблем
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та законних
інтересів, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
Станом на 01.10.2020 за статистичними даними у місті Ірпінь наявного населення –
103243 осіб, постійного населення – 101657 осіб. Протягом останніх років зберігається
тенденція до збільшення чисельності населення не за рахунок природного приросту, а за
рахунок міграційних процесів. Обсяг приросту населення м. Ірпінь має найбільше
позитивне значення серед міст по Київській області та становить 2734 особа (міграційний
приріст – 2899 осіб, природне скорочення – 165 особи). Протягом 9 місяців 2020 року в
місті народилося 722 дітей, а померло – 887 осіб.
На первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї перебуває 164 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. На території Приірпіння функціонує п‘ять
дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дві прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей. На обліку із
усиновлення перебуває 34 дитини. Служба здійснює постійний контроль за умовами
проживання та виховання дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування,
впродовж звітного періоду порушень виявлено не було. На обліку служби перебуває 44
дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Станом на 09.10.2020 р. у відділі по роботі із сім‘ями та молоддю на обліку
перебуває 841 багатодітних родин, в яких виховується 2736 дітей.
Проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 143
питаня (участь батьків у вихованні дітей, спірні питання щодо визначення місця
проживання дітей, визначення днів побачень, встановлення статусу дітям які
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів тощо).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211
"Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19", на
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виконання "Міської комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей
«Назустріч дітям» на 2016-2020 роки" забезпечити надання адресної матеріальної та
інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми Приірпіння, які опинились у складних
життєвих обставинах, багатодітним родинам та ін. в рамках проведення акції «З любов’ю
до дітей» 5 родинам які опинилися в скрутному матеріальному становищі було надано
допомогу на суму 27 тис. грн, також для родин, які перебувають у складних життєвих
обставинах придбано продуктові набори на суму 3858 грн.
З метою здійснення заходів щодо підвищення національної гідності та патріотичної
свідомості, популяризації національної культури у сфері реалізації «Національнопатріотичного виховання» службою у справах дітей та сім’ї також здійснюється ряд
заходів: підтримуємо та сприяємо участі у обласних патріотичних заходах ГО МПТК
«РАТІБОР», які є активними учасниками спортивно-патріотичного руху міста та області;
долучаємось до проведення призовної кампанії "Осінь - 2020".
Житлово-комунальне господарство Основна увага в житлово-комунальному
господарстві міста Ірпінь зосереджена на забезпеченні необхідного рівня обслуговування
мешканців в наданні якісних комунальних послуг, підтримці санітарного порядку,
благоустрою, здійсненні заходів з енергозбереження та надійної роботи інженерного
обладнання об’єктів життєзабезпечення, створення комфортного середовища для людини.
Напрями діяльності ЖКГ реалізуються на основі його роздержавлення й
демонополізації, удосконалення системи управління; створення конкурентного
середовища; конкурсного добору виконавців та залучення приватних підприємств для
експлуатації й обслуговування житлового фонду.
Підприємствами житлово-комунальної галузі за 9 місяців 2020 року надано
житлово-комунальних послуг на суму майже 161,2 млн грн, за які споживачами
сплачено понад 155,8 млн грн, що складає 96,8% від загальної суми наданих послуг.
У вартісній структурі житлово-комунальних послуг, наданих усім категоріям
споживачів протягом 9-ти місяців 2020 року, послуги з теплопостачання становлять
34,7%, водопостачання та водовідведення – 41,5%, утримання житла – 18,9 відсотків.
Рівень оплати послуг з теплопостачання становить 111,0 %, водопостачання та
водовідведення – 90,5%, утримання житла – 88,2%.
Заборгованість за надання житлово-комунальних послуг станом на 01.10.2020, з
урахуванням боргів минулих років, становила 70,5 млн грн. Найбільшим боржником за
отримані послуги є населення, що пов`язано з невідповідністю темпів підвищення
тарифів на житлово-комунальні послуги темпам зростання реальних доходів населення.
Житловий фонд міста (за виключенням будинків приватного сектору) включає 297
будинків, в т.ч. комунальної власності – 189. В будинках комунальної власності
налічується понад 100 ліфтів, 70 з яких експлуатується понад 25 років.
В житлово-комунальній сфері міста сьогодні працює 4 підприємства комунальної
форми власності, які надають послуги з водовідведення, водо- теплопостачання, з
експлуатації та ремонту житла, по благоустрою міста, освітленню. Одночасно житловокомунальні послуги в місті громадянам надають приватні ЖЕКи (іх кількість становить
понад 15), ОСББ (іх кількість становить понад 135) та інші управителі.
Динаміка заборгованості з оплати житлово-комунальних
послуг населенням (тис.грн.) за січень-вересень 2020 року
01.05
01.06
01.07
01.02.
01.03.
01. 04.
КПП «Теплоенергопостач»

32694,6

31844,8

32888,1

КП «УЖКГ Ірпінь»

6405,9

6735,2

7704,0

КП«Ірпіньводоканал»

8158,0
01.08.

9786,9
01.09.

10245,0
01.10.

30064,7 29015,3 28507,2
8385,8 8635,8 9013,7
12005,6 12853,8 16138,3
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КПП «Теплоенергопостач»
КП «УЖКГ "Ірпінь»
КП«Ірпіньводоканал»

28068,8
9149,9
16489,9

27928,2
9562,3
16395,2

27556,4
9729,2
16293,4

Протягом звітного періоду підприємства постійно проводили претензійну та позовну
роботу. Інформація про боржників висвітлюється на офіційних сайтах підприємств. Станом на
01.10.2020 року комунально-побутовим підприємством «Теплоенергопостач» Ірпінської міської
ради подано 215 претензій на суму 23120,0 тис.грн.

Енергозабезпечення та енергозбереження У комунальних підприємствах КП
“Ірпіньводоканал”, КП “УЖКГ ”Ірпінь”” та КП “Контроль благоустрою міста”
запроваджено систему GPS моніторингу на технічних засобах, а у КП “УЖКГ ”Ірпінь””
додатково використовуються датчики пального. На базі цього планується створення
загальноміської системи моніторингу технічних засобів. Це дозволить моніторити та
слідкувати за використанням паливо-мастильних матеріалів.
Продовжується робота по встановленню LED освітлення з метою заміни вуличного
освітлення на економічне та енергоефективне. В даний час по місту вже встановлено 2500
економічних ламп та світильників у вуличному освітленні з 5000 (загальної кількості по
місту).
У комунальній власності міста знаходиться 1320 тис.м2 доріг, протяжністю 132 км.
(у т.ч. з твердим покриттям – 110 км), 41 км тротуарів та пішохідних доріжок з твердим
покриттям, 207650,75 га зелених насаджень, 8 парків культури та відпочинку, 4 сквери, 2
алеї, 1 стадіон. Певна кількість існуючих доріг не відповідають сучасним нормативним
вимогам. Частково погіршується стан дорожнього покриття доріг через зростання
інтенсивності руху автотранспорту та за рахунок впливу природного зносу існуючих
конструкцій дорожнього одягу.
Розвиток мережі автомобільних доріг передбачає будівництво нових і реконструкцію
існуючих автомобільних доріг із твердим покриттям згідно плану забудови міста Ірпінь.
На виконання цього завдання, зокрема, розроблена «Програма розвитку дорожнього та
мостового господарства та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних
дорогах м. Ірпінь на 2017-2020 рр.» Відповідно до Програми здійснено ряд заходів щодо
капітального і поточного ремонтів доріг, тротуарів, пішохідних доріжок та перехресть.
Містобудування та архітектура Протягом січня-вересня 2020 року в місті
Ірпінь вживалися ряд заходів для поліпшення житлових умов населення шляхом
створення ефективного житлового сектору, який би задовольнив потреби основної
частини мешканців міста на рівні, що відповідає їх платоспроможному попиту.
Забезпечується прозорість дозвільних процедур у будівництві, враховується
громадська думка під час вирішення питань планування та забудови територій, а також
запроваджуються прогресивні архітектурно-конструктивні і технічні рішення у
розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих проектів житлових
будинків.
Серед міст та районів Київщини, за обсягом виробленої будівельної продукції,
місто Ірпінь посідає 12 місце. Його частка складає 1,1% від загального обсягу виробленої
будівельної продукції.
Нове будівництво склало 39,6% від загального обсягу виробленої будівельної
продукції по місту, капітальний і поточний ремонти – 14,0% та реконструкція та технічне
переоснащення 46,4% відповідно.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 50,4% від
загального обсягу виробленої будівельної продукції по місту, капітальний і поточний
ремонти – 13,1% та реконструкція та технічне переоснащення 36,5% відповідно.
У місті Ірпінь у січні–червні 2020р. прийнято в експлуатацію 102,8 тис.м2 житла, з
яких 1,8 тис.м2 (або 1,8% загального обсягу житла) відповідно до Порядку. Загальна
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площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2020р збільшилась в 2 раза
порівняно з обсягом січня–червня 2019р
За підсумками січня–червня 2020р. місто Ірпінь посідає 2 місце серед
адміністративних територій Київщини з питомою вагою 14,8% від загального обсягу
прийнятого в експлуатацію житла.
У січні–червні 2020р. у місті Ірпінь прийнято в експлуатацію 1549 квартир.
Середній розмір квартири, прийнятої в експлуатацію у місті становив 66,4 м2 загальної
площі.
Переважну частину (60,5%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в
одноквартирних будинках, 39,5% – у будинках із двома й більше квартирами.
У розрахунку на 1000 осіб постійного населення у місті Ірпінь прийнято в
експлуатацію 1059,1 м2 загальної площі житла.
Крім того, у січні-червні 2020р. у місті Ірпінь прийнято в експлуатацію дачні та
садові будинки загальною площею 2031 м2 .
З початку 2020 року виконавчим комітетом Ірпінської міської ради здійснювався
постійний містобудівний моніторинг та аналіз існуючої містобудівної ситуації. Завершено
програму коригування Генерального плану селища Гостомель та рішенням
Гостомельської селищної ради затверджено Генеральний план селища.
У січні-вересні 2020 року зареєстровано та видано 576 будівельних паспортів на
забудову земельних ділянок і 130 містобудівних умов та обмежень. Удосконалюється
робота служби містобудівного кадастру при відділі.
Гуманітарна сфера
Охорона здоров’я Протягом 9 місяців 2020 р. Ірпінською міською радою виділено
кошти на матеріально технічне оснащення КНП «ІЦМЛ», в наслідок чого Лікарнею
заключено з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) 8 пакетів про
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на загальну суму 57
892, 2 тис. гривень.
В квітні 2020 р. проведено ремонтні роботи з поліпшення будівлі Інфекційного
відділення багатопрофільного стаціонару КНП «ІЦМЛ», завдяки ремонту Лікарня змогла
заключити договір з НСЗУ за пакетом Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, якісно
надавати медпослуги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та
отримувати кошти від НСЗУ за надання таких послуг, гранична сума оплати за вказаним
договором становить 18 121, 86 тис. гривень.
КНП «ІЦМЛ» розроблено План розвитку закладу на 2020-2023 роки, заплановано
заходи для забезпечення фінансово-економічної діяльності та заходи для управліня якістю
медичної допомоги. Затвердження Плану розвитку закладу дало можливість заключити
додатковий договір з НСЗУ за пакетом Перехідне фінансове забезпечення комплексного
надання медичних послуг до грудня 2020 року, запланована варстіть медичних послуг
становить 3 726, 84 тис. гривень.
Наразі проблемним питанням є збільшення населення в Ірпінському регіоні та
забезпечення якісним медичним обслуговуванням великої кількості пацієнтів.
Заклади, які надають медичну допомогу мешканцям регіону: КНП «Ірпінська
центральна міська лікарня», КНП «Ірпінський міський центр ПМСД», КНП «Ірпінська
стоматологія».
З метою впровадження медичної реформи в м. Ірпінь, селищах Гостомель, Ворзель,
Коцюбинське продовжується робота по підписанню Декларацій із дільничними
(сімейними) лікарями, дільничними педіатрами, дільничними терапевтами. Станом на
01.10.2020 р. – 85238.
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В 2020 році розширюється мережа закладів, які надають первинну медичну
допомогу КНП «ІМЦПМСД»: відкрито амбулаторію ЗПСМ № 5 за адресою - Ірпінь, вул.
Білокур, 1а; амбулаторію № 6 за адресою – Ірпінь, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 18а.
На виконання ІІ етапу реформи за Програмою медичних гарантій КНП «Ірпінська
центральна міська лікарня» підписало договір с НСЗУ за пакетами: «Хірургічні операції
дорослим та дітям у стаціонарних умовах»; «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без
проведення хірургічних операцій»; «Медична допомога при пологах»; «Амбулаторна
медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну
допомогу»; «Езофагогастродуоденоскопія»; «Діагностика, лікування та супровід осіб із
вірусом імунодефіциту людини».
В найкоротші строки проведено капітальний ремонт інфекційного відділення КНП
«ІЦМЛ», що дозволило підписати пакет: «"Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом sars-19». Медичні
працівники докладають максимум зусиль для подолання коронавірусної інфекції COVID19. Визначені маршрути пацієнтів при підозрі на корона вірусну інфекцію для проведення
досліджень, а у разі потреби госпіталізації.
В 2020 році продовжується будівництво Медичного центру з розміщенням на
цокольному поверсі приймального відділення по типу Emergency. Визначена потреба в
обладнанні відділення.
Проводиться оновлення матеріально-технічної бази структурних підрозділів.
Освіта У системі освіти м. Ірпеня надають освітні послуги 35 закладів комунальної
форми власності: 15 закладів дошкільної освіти; 16 закладів загальної середньої освіти; 3
заклади позашкільної освіти; міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
Крім того функціонують 23 приватних заклади, які мають ліцензію в сфері освітньої
діяльності: 13 закладів дошкільної освіти та 10 закладів загальної середньої освіти.
Триває процедура припинення шляхом ліквідації Ірпінської вечірньої
загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. Іріпнської міської ради Київської області.
З 1 вересня 2020 року приступили до навчання 14097 учнів у 16 закладах загальної
середньої освіти. Організовано роботу 14 груп подовженого дня для 420 учнів. 276 учнів
обрали інституційну (120 учнів) та індивідуальну (156 учнів) форми навчання.
У 13 закладах загальної середньої освіти для 1108 учнів введено профільне
навчання. Поглиблене вивчення окремих предметів організовано у 9 ЗЗСО для 2362 учнів.
Освітній процес у закладах освіти дошкільної освіти забезпечують 334 педагогічні
працівники, у закладах загальної середньої освіти - 715.
З метою забезпечення сталого функціонування та розвитку закладів освіти у
січні-вересні 2020 року за кошти передбачені у міському бюджеті реалізуються наступні
проекти:
Реконструкція (добудова корпусу) Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. художнього профілю № 1 ім. А. С. Макаренка.
Завершується капітальний ремонт спортивної зали Ірпінської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12.
Завершено будівництво ЗДО «Знайко» за адресою м. Ірпінь вул. Курортна,9.
Завершується будівництво ЗДО «Смайлик» за адресою: м. Ірпінь, вул.Незалежності,5.
Завершено роботи з облаштування будівель та територій Ірпінських закладів загальної
середньої освіти №2, 12, 17, 5, НВО «Освіта» відповідно до вимог універсального
дизайну та розумних пристосувань задля поліпшення доступності закладів освіти для
дітей з особливими потребами.
Завершено поточні ремонтні роботи в інших закладах дошкільної та загальної
середньої освіти.
Здійснено роботи з протипожежної безпеки у закладах освіти.
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Культура і туризм До мережі закладів культури м. Ірпінь входять 2 будинки
культури (Міський будинок культури, Центральний будинок культури) та клуб
мікрорайону Романівка, дитяча музична школа, центральна бібліотека для дорослих,
міська бібліотека для дітей, Ірпінський історико-краєзнавчий музей; смт.Ворзель: центр
культури «Уваровський дім», бібліотека ім. Д. Бедзика; смт. Гостомель: культурнооздоровчий комплекс, бібліотека, будинок культури; смт. Коцюбинське: КЗ «Ірпінська
дитяча школа мистецтв», будинок культури, бібліотека ім. О.І. Гайдай. На базі клубних
установ відділу культури,національностей та релігій Ірпінської міської ради працювало
52 клубних формувань, в яких налічується понад 1512 учасників.
За 9 місяців 2020 року відділом культури, національностей та релігій було
проведено 555 заходів.
Ірпінською
бібліотечною системою зафіксовано 55973
відвідувань, надано послуги за звітний період 15323 читачам, видавши 177221 книг.
Було проведено: культурно-масових заходів – 177; книжкових виставок –280.
Виставок декоративно-ужиткового мистецтва – 59. За 9 місяців 2020 року в
історико-краєзнавчому музеї було зафіксовано 1628 відвідувань, з них дітей – 335, було
проведено 22 виставки, 7 культурно-просвітницьких заходів та 25 екскурсій.
В КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» та КЗ
«Ірпінська дитяча школа мистецтв» (смт. Коцюбинське) протягом звітного періоду
навчалось 579 дітей. Проведено 40 заходів.
Колективи відділу культури брали участь у конкурсно-фестивальній діяльності:
ІІІ міжнародний фестиваль-конкурс (онлайн) інструментального та вокального мистецтва
«Перлина Заходу», IV Міжнародний конкурс-фестиваль виконавців на класичній гітарі,
номінація «Викладач-виконавець» (м. Нижній Новгород), онлайн-конкурс «Харківські
асамблеї», Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчої молоді
«Соняшник», І Всеукраїнський онлайн конкурс виконавців на класичній гітарі «La Art
Classical Guitar Competitions», І Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв
в рамках арт-проекту SOLOVIOV ART, Міжнародний дистанційний конкурс «Квітуча
Україна», Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «Я йду за мрією», IV
Міжнародний інтернет конкурс «Musical South Palmyra» (м. Одеса), Міжнародний
дистанційний онлайн-конкурс юних піаністів «Львів Каваї Карантин 2020», Міжнародний
дистанційний фестиваль - конкурс дитячої, учнівської та студентської творчої молоді під
час надзвичайної ситуації пандемії COVID - 19 «Зіркафест. Єдина країна», Відкритий
конкурс виконавців на народних інструментах «Відлуння Митуси» (м. Львів), I
Міжнародний дистанційний конкурс «Odesa Music Olimp», IV Міжнародний вокальний
фестиваль-конкурс «Campane di Cristallo», IV міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв
«Арт Центр Талантів 2020» (категорія «професіонали»), VII Міжнародний фестивальконкурс «Переяславський дивограй», Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс
мистецтв «Soul», Всеукраїнський дистанційний фестиваль «Творча весна» (м. Київ),
Всеукраїнський багатожанровий конкурс «Родина» ім. Н. Яремчука, Міжнародний ONLINE фестиваль-конкурс «Талановиті діти України» (м. Київ), Міжнародний конкурс
GOLD EUROPE WORLD STARS 2020 ONLINE COMPETITION CZECH REPUBLIC (м.
Прага),
Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс дитячої, учнівської та
студентської творчої молоді під час надзвичайної ситуації пандемії COVID-19 «Київська
веселка», Міжнародний конкурс-фестиваль музики, пісні, танцю та декоративноприкладного мистецтва (м. Київ), дистанційний конкурс юних виконавців на народних
інструментах «On Line ТАЛАНТ 2020», І Міжнародний дистанційний
конкурс
«Мистецтво без обмежень (м. Харків), дистанційний Міжнародний конкурс-фестиваль
мистецтв «Зірка України», Міжнародний конкурс «Львівські фанфари карантин 2020»,
Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Таланти Гоголівського краю», Всеукраїнський
фестиваль-конкурс багатожанрового мистецтва «Квіти Зимцерли», Міжнародний
фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій», Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Yula
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Art Fest», дистанційний Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Запах життя»,
фестиваль-конкурс «Kiev open feis», конкурс «Ukrainian dance cup».
Фізична культура і спорт В школах міста і прилеглих селищ забезпечується 8-ми
годинна рухова активність школярів на тиждень з використанням секційних форм
фізичного виховання та фізкультурно-оздоровча діяльність.
В школах працює 45 вчителів фізичної культури, з них 31 - з вищою освітою. У 12
ДНЗ працює 17 інструкторів-методистів з фізичної культури. В м. Ірпінь та прилеглих
селищах працює 16 спортивних клубів (з яких активно функціонує 10)
Фізкультурно-оздоровча робота найкраще організована в спортивних клубах
«Біличанка», «Пересвіт», «Імператор», «Податковий Університет», «Санчін», Хортинг,
Ірпінська міська громадська організація студія сучасного спортивного танцю «Жардін де
ля данс».
Створюються необхідні умови для навчання та підготовки до змагань спортсменів та
студентів Національного Університету державної податкової служби України. В 2020 році
у місті Ірпінь проводились спортивно-масові заходи відповідно до місцевої «Програми
розвитку спорту фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням
Ірпінської міської ради від 22 грудня 2016 р. № 1696-26- VIІ та на підставі календарного
плану спортивно-масових заходів на відповідний рік.
Разом з відділом освіти, відділом культури відділ координування культмасових
заходів та фізкультурно-спортивної роботи Виконавчого комітету Ірпінської міської ради
проводить рейди перевірки роботи всіх спортивних об’єктів, та проведення зарядки в
учбових закладах міста і прилеглих селищ та роботи спортивних секцій. Активно
проводяться загально-міські спортивні заходи та свята з метою виховання громадянинапатріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності,
шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування
найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України.
За 9 місяців 2020 року було проведено такі спортивно-масові заходи: міський
фестиваль спортивних родин «Тато, мама, я - спортивна сім`я»; спортивні естафети до
свята Водохреща; змагання з тхеквондо Winter Cup; чемпіонат м. Ірпеня з баскетболу 3х3
серед шкільних команд; спортивні розваги до Дня святого Валентина; чемпіонат з
волейболу на кубок Г.М. Славинського; відкритий зимовий чемпіонат з футзалу серед
юнаків 2006-2011 р. н. DFA CUP-2020; першість міста Ірпеня «Кубок Княгині Ольги» з
кіокушинкай карате в розділі «кумі те»; урочисте відкриття футбольного поля для
мініфутболу по вул. Ветеранів Афганістану, м. Ірпінь; заходи до Міжнародного дня
захисту дітей у м. Ірпінь; свято Олімпійського дня «OlympicLab» м. Ірпінь; турнір з
паркового волейболу, шахів та настільного тенісу приурочених до Дня Конституції
України в м. Ірпінь; спортивні естафети у парках Ірпеня приурочених до Дня Конституції
України; спортивний захід «Козацькі забави» в м. Ірпінь; спортивні естафети в парках м.
Ірпінь; урочисте відкриття спортивних майданчиків на Набережній міста Ірпінь
тапроведення турнірів з футболу, пляжного волейболу, стрітболу та боксу; урочисте
нагородження призерів Всеукраїнського веломарафону «Trans Ukraine-2020».
Проводиться постійна пропаганда і агітація фізичної культури і спорту через засоби
масової інформації міста, а саме: місцеві газети «Ірпінський вісник», «Про Ірпінь»,
«Портал Ірпеня», соціальні мережі «Facebook» та «Instagram», а також сайти місцевих
фанатів фізичної культури і спорту. Широко висвітлюється участь спортивних команд
міста в змаганнях обласного і всеукраїнського рівня та змагання, що проводяться в місті.
Інформацію в газети, на сайти надають через відділ координування культурно-масових
заходів та фізкультурно-спортивної роботи тренери команд, працівники закладів освіти.
Природокористування та безпека життєдіяльності У січні-вересні 2020 року в
місті та селищах проводилася робота щодо поліпшення екологічного стану
навколишнього природного середовища. Реалізовувалися заходи відповідних
регіональних та місцевих програм, які спрямовані на зменшення забруднення водного
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басейну, поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими
побутовими відходами.
Загалом за 9 місяців 2020 року особливо актуальним є питання впровадження
загальнонаціонального карантину в Україні, а саме у м. Ірпінь та Ірпінському регіоні з
13.03.2020 року та продовжено до 30.11. 2020 року, з метою запобігання поширенню
інфекційної хвороби коронавірусу COVID-19.
Також проводиться активна робота щодо ліквідації пожеж сухої трави та торфу у
заплаві річки Ірпінь (10 лінія, 6-й шлюз, об’їзна дорога під мостом, райони Стоянка,
Романівка), особливо з підвищенням температури повітря навколишнього середовища
виникає надзвичайно висока пожежна небезпека
в екосистемах, тому постійно
проводиться моніторинг виявлення загорань на ранніх стадіях.
З метою запобігання розповсюдженню пожеж та вчасного реагування, та для
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення міста, в м. Ірпінь створено
резерв паливно-мастильних матеріалів, завдяки зусиллям Ірпінського МВ ГУ ДСНС та
виконавчого комітету Ірпінської міської ради такі пожежі вчасно ліквідовуються.
Також важливим питанням є підтоплення підземного пішохідного переходу з
вул. Центральна на вул. Авіаконструктора Антонова, що ускладнює рух мешканців міста,
підтоплення вул. Соборна (район паспортної служби), Садова, Варшавська, Троїцька,
Вериківського. Для ліквідації підтоплення на даних ділянках, виділяється з міського
резерву ПММ для забезпечення роботи техніки ДПРЧ-36 Ірпінського МВ ДСНС України
у Київській області.
За звітний період проведено 25 позачергових засідання комісії з питань ТЕБ та НС,
розглянуті та прийняті рішення з важливих питань.
У міському резерві постійно є у наявності та при необхідності поновлюється резерв
паливо-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій.
Для утримання в належному санітарному стані територій приватної житлової
забудови, перевізниками твердих побутових відходів в рамках прийнятої у 2017 році
програми запровадження роздільного збору твердих побутових відходів на 2017 - 2020
роки проводиться робота з мешканцями приватного сектору по вивезенню твердих
побутових відходів, а також по укладанню договорів на вивезення ТПВ.
З метою залучення до Ірпінського регіону інвестиційних ресурсів щодо реалізації
програми роздільного збору, сортування і переробки твердих побутових відходів обрано
декілька можливих варіантів інвестування та будівництва екологічно безпечного
сміттєпереробного заводу із облаштуванням біогазових установок для виробництва
енергоресурсів. Наразі активно формуються технічні умови та пропозиції щодо реалізації
даного проекту.
Регуляторна політика та розвиток підприємництва За даними Головного
управління ГУ ДФС у Київській області у місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське налічується 12459 зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва платників податків (з них 7622 – фізичні особи-підприємці; 4837 - юридичні особи). У
порівняні з аналогічним періодом минулого року слід відмітити зростання кількості малих
та середніх підприємств на 7,7%
(891 одиницю) (Діаграма 1).
Діаграма 1.
Серед загальної кількості
Порівняльна характеристика кількості
зареєстрованих суб’єктів малого
підприємств МСП по м.Ірпінь
та середнього підприємництва
по м. Ірпінь значну частину
8000
складають мікропідприємства, а
6000
саме 12201 од. Зростання
4000
кількості
мікропідприємств
частково
можна
пояснити
Фізичні особи-підприємці
2000
певним
«подрібненням»
Юридичні особи
0
впродовж
останніх
років як
3 кв 2019 р. 3 кв 2020 р.
Юридичні особи

Фізичні особи-підприємці
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середніх, так і малих підприємств.
У структурі міста Ірпінь станом на 01.10.2020 року (Діаграма 2) частка малих
підприємств від загальної кількості становила 99,33%.
Загалом по Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості
мікропідприємств. Це свідчить
Діаграма 2.
про
запровадження
для
Структура підприємств за їх розмірами
мікропідприємств
порівняно
привабливіших умов ведення
бізнесу,
які
переважно
визначаються диференційованим
підходом
в
застосуванні
спрощеної
системи
оподаткування, а також більшою
«гнучкістю» мікробізнесу до
Малі
Середні
Великі
диверсифікації видів діяльності
в критичних умовах. Саме такі
тенденції у розвитку підприємництва характерні і для м. Ірпінь.
Слід зазначити, що показник надходжень від діяльності МСП за 3 квартал 2020 року
склав 851,2 млн. грн. (фізичні особи-підприємці – 154,2 млн. грн. та юридичні особи –
697,0 млн. грн., що у відсотковому співвідношенні складає для фізичних осіб-підприємців
18%, а для юридичних осіб – 82%.
Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів
всіх рівнів за 3 квартал 2020 року склала: від юридичних осіб – 2,6 % та від фізичних осіб
– 0,68 %.
Підприємці, які реєстрували свій бізнес у м.Ірпінь, отримують можливість
орендувати земельні ділянки за пільговими ставками.
Формування розгалуженої інфраструктури підтримки малого та середнього
підприємництва є принципово важливим фактором для розвитку підприємницької
діяльності, ефективність якої сприяє підвищенню інвестиційної привабливості регіону,
залученню вітчизняних та закордонних інвестицій, застосуванню передових технологій
тощо.
У звітному періоді проводилася робота, спрямована на удосконалення мережі
інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, яка передбачає
удосконалення роботи діючих об’єктів інфраструктури, які надають фінансові,
матеріально-технічні, інформаційні, технологічні, консультативні, маркетингові, кадрові
та освітні послуги (Діаграма 3).
Успішно
продовжує
Діаграма 3.
працювати створений у 2018 році
Динаміка кількості обєктів інфраструктури
за сприяння інвестиційної ради
підтримки підприємництва у м. Ірпінь
офіс підтримки підприємництва
бізнес-центри
«I-SMART», який надає допомогу
1
1
8
у: написанні грантів; супроводі та
громадські об’єднання
3
6
підприємців
4
звітуванні перед донорськими
бізнес-інкубатори
1
4
організаціями;
проведенні
2
2
семінарів щодо діючих програм
2
інвестиційні фонди
1
1
(компанії)
підтримки бізнесу; підтримці
0
фонд підтримки
індивідуальних
проектів
2 кв 2019 р.
2 кв 2020 р.
підприємництва
підприємців (розробці стратегії та
бізнес-плану та інвестиційних проектів, фандрайзингу, розробці спонсорських пакетів і
карток стейкхолдерів); консультаційних послугах з юридичних питань, у сфері
оподаткування і розміщення реклами «під ключ».
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Разом з тим слід відмітити, що в місті існує потреба як у розширенні інфраструктури
підтримки малого і середнього підприємництва, так і у підвищенні рівня якості послуг, які
надаються. На даний час інфраструктура підтримки підприємництва м. Ірпінь включає: 1 фонд підтримки підприємництва, 2 – інвестиційні фонди (компанії), 1 – бізнес-центр та 4 –
громадські об’єднання підприємців.
Протягом 2020 року Ірпінським міським центром зайнятості спільно з Агенцією
регіонального розвитку підприємництва заплановано створення та відкриття центру
розвитку підприємництва мета якого формування інноваційної культури та розвитку
підприємницьких здібностей у дітей та молоді, розбудова ефективної інформаційної
інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення конкурентоспроможності
підприємців, підвищення конкурентоспроможності підприємців, орієнтування на
підвищення кваліфікаційного рівня та започаткування власної справи та створення нових
робочих місць.
Цільовою аудиторією центру розвитку мають бути: підприємці, незалежно від
форми господарювання; безробітні особи, що мають право на отримання одноразової
допомоги по безробіттю для започаткування власної справи; шукачі роботи, які готові
започаткувати власну справу самостійно; працюючі за наймом особи, що цікавляться
підприємництвом; ініціативна молодь (учні шкіл, професійно-технічних та закладів вищої
освіти); потенційні інвестори.
В межах забезпечення єдиної державної регуляторної політики на офіційному вебсайті Ірпінської міської ради у 3 кварталі 2020 року у розділі «Регуляторна політика»
опубліковано 1 періодичне та 1 повторне відстеження результативності регуляторного
акту. У загальному реєстрі власних регуляторних актів Ірпінської міської ради та її
виконавчого комітету станом на 01.10.2020р. налічується 82 регуляторних актів з яких 30
діючих.
Для забезпечення ефективного співробітництва підприємницьких структур міста з
міськвиконкомом в проведенні державної політики з питань розвитку підприємництва при
виконкомі створені та діють Міжгалузева рада підприємців та Координаційна рада з
питань розвитку підприємництва.
Адміністративні послуги З метою створення сприятливих умов для розвитку
підприємництва, подолання адміністративних бар’єрів, скорочення термінів отримання
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, удосконалення
координації дій дозвільних органів у місті функціонує Управління надання
адміністративних послуг та по роботі зі зверненням громадян (Центр надання
адміністративних послуг) «Прозорий офіс» далі-ЦНАП розташований в приміщенні
виконавчого комітету Ірпінської міської ради (1–й поверх), діяльність якого спрямована
на надання можливості суб’єктам господарської та підприємницької діяльності в одному
місці здавати необхідні документи та отримувати дозволи і погодження для проведення
господарської чи підприємницької діяльності.
В ЦНАПі облаштовано 38 робочих місць, для зручності обслуговування громадян
встановлена система «Електронна черга». Встановлено камери відеоспостереження,
працює служба оперативного моніторингу та служба реагування (муніципальна варта).
Через ЦНАП надається 116 адміністративних послуг Ірпінською міською радою та
її виконавчим комітетом, затверджених Рішенням сесії Ірпінської міської ради від
14.03.2019р.
№4909-65-VII «Про затвердження переліку адміністративних послуг
Управління надання адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян
«Прозорий офіс» (Центру надання адміністративних послуг) виконавчого комітету
Ірпінської міської ради».
Створено офіційний веб-сайт Центр надання адміністративних послуг м. Ірпеня
http://cnap.imr.gov.ua/.
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Загальна кількість наданих послуг за січень-вересень 2020 року становить 24486,
також надано 12178 консультацій. На 1000 мешканців цей показник за 9 місяців 2020 року
склав 367,1.
Адміністративні послуги надаються Ірпінською міською радою та її виконавчим
комітетом, комунальними підприємствами та некомерційними організаціями а саме: КП
"Теплоенергопостач"; КП
"Ірпіньводоканал"; КП УЖКГ "Ірпінь"; Ірпінське бюро
правової допомоги; Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних
захворювань.
Адміністративні послуги надаються оперативно, своєчасно, відкрито та прозоро.
Доступність інформації про надання адміністративних послуг забезпечено через ЗМІ та
інформаційні стенди.
Розвиток реального сектору економіки Промисловість Економічний потенціал
промисловості міста Ірпінь незначний і його формує: обробна промисловість:
виробництво гумових та пластмасових виробів, хімічна промисловість і промисловість по
виробництву меблів, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
(будматеріалів) тощо; виробництво і розподілення електроенергії, газу та води.
Виробництво промислової продукції здійснюють 28 промислових підприємств,
внесених до основного кола статистичного обстеження, з різною формою власності.
Переважає недержавний сектор, частка якого у загальному обсязі промислового
виробництва складає близько 95%.
Обсяги реалізованої продукції за даними промислових підприємств основного кола
за січень-червень 2020 року склали 2423776,7 тис. грн. та 5,2% до всієї реалізованої
продукції Київської області.
На території міста успішно працюють наступні підприємства:
ПП КОМІНВЕНТ ПЛЮС - заснована в 2002 році компанія, яка займається
виробництвом і продажом димоходів, повітропроводів та інших побутових приладів.
Фундаментом для організації підприємства став багаторічний досвід роботи в Європі
керівника компанії, а також його бажання донести сучасні технології будови димоходів в
Україні.
ТОВ НАТУР+ досягає поставлених цілей здійснюється за рахунок: послідовного
виконання плану розвитку підприємства; планомірного і поетапного впровадження
Правил належної виробничої практики та вдосконалення методів контролю якості
лікарських засобів; технічного переоснащення виробництв на основі заміни обладнання на
високотехнологічне та безпечне для довкілля; забезпечення виробництва ресурсами
необхідної якості та раціональне їх використання; постійного процесу навчання
персоналу; системи екологічного моніторингу для забезпечення відповідності
екологічним нормативам та вимогам; зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище шляхом освоєння та впровадження нових технологій.
ПРАТ Ветропак Гостомельський склозавод» - щороку впроваджує близько 20
нових виробів. Більшість продукції – ексклюзивна, зроблена за індивідуальними
побажаннями клієнта. Технологічні можливості постійно оновлюються для того щоб
відповідати зростаючим вимогам ринку.
ТОВ Екософт виробляє продукцію, яка має високі експлуатаційні показники і
продається за конкурентною ціною. Асортимент продукції дуже великий – він включає в
себе як малогабаритні вироби для побутового використання, так і системи, які
використовуються в промисловості.
Транспорт В Ірпінському регіоні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом загального користування здійснюють три підприємства: ТОВ «Ірпінське
АТП-13250», ТОВ « Транс Груп», ТОВ «Фастів Автотранс». Кількість маршрутів з
м.Ірпінь до м.Київ складає - 5 маршрутів.
Перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами в м.Ірпінь здійснює
ТОВ «Ірпінське АТП-13250» по 8 маршрутах, а саме: №1 м. Ірпінь – смт. Гостомель
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(військове містечко); №1К м. Ірпінь – р-п Бучанський (по вул. Червоноармійська); №7 м.
Ірпінь – кільцевий; №8 м. Ірпінь – с. Романівна; №18 +№ 6 м. Ірпінь (військовий шпиталь
– з/д вокзал – вул.Гайдамацька); №19, м. Ірпінь – смт. Ворзель – смт. Кічеєво; №20, м.
Ірпінь – смт. Гостомель; №20Д; м. Ірпінь (зал.вокзал) – смт. Баланівка.
Слід зазначити, що вантажообіг у січні-серпні 2020 року склав 58,6 млн.ткм.,
перевезено вантажів 147,2 тис.тонн.
Разом з тим, на роботу транспорту негативно впливає постійне здорожчання
паливно-мастильних матеріалів, запчастин, що призводить до зростання тарифу на проїзд
та витрат на їх утримання.
Зв’язок Сфера послуг зв’язку протягом 2020 року продовжувала працювати на
забезпечення потреб населення у наданні послуг поштового зв’язку та інтернет-зв’язку у
м.Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське. Ведеться постійна робота щодо
підвищення якості послуг, розширення їх спектру та задоволення потреб населення.
У місті Ірпінь та прилеглих селищах працює декілька компаній, які надають
послуги інтернет зв’язку: “Tv-Net”, «iLan», «Best». Загальна чисельність абонентів
інтернет у м.Ірпінь - 26 901, а абонентів кабельного телебачення - 10 825.
Компанії надають послуги доступу до мережі Інтернет, а також, послуги доступу
до кабельного телебачення, як для юридичних так і фізичних осіб. Метою компаній є
якісне надання послуг населенню, в той же час зробити доступним використання
всесвітньої мережі Інтернет та кабельного телебачення.
Розвиток споживчого ринку та сфери послуг Аналіз економічного стану ринків
товарів і послуг свідчить про задовільний стан розвитку конкурентного середовища на
переважній більшості з них. На теперішній час в м.Ірпінь та селищах діє 5 ринків, із них 3
- змішані, 2 – промислові (1 – речовий, 1 – будівельно-господарський). Також з 2018 року
в м. Ірпінь з’явилася нова торгівельна площа для торгівлі домашньо-споживчими
товарами, яка дозволила створити цивілізовані умови для роботи підприємців. Нова
площа обладнана прилавками та лавками до 70 метрів погонних і може розмістити на
ринку близько 50 чоловік. Таким чином, у місті діє чи не є єдиний, подібного роду, об’єкт
на Київщині.
Розвитку економічних зв’язків, розширенню ринків збуту продукції малих
підприємств виробничого профілю сприяє проведення ярмаркових заходів. Так, ярмарки у
м. Ірпінь проводяться кожної першої і третьої суботи місяця.
Найважливішим видом економічної діяльності у сфері товарного обігу й основною
ланкою організації конкурентного середовища залишається роздрібна торгівля міста.
Протягом 3 кварталу 2020 року галузь демонструє стабільну динаміку розвитку, яка
позитивно відображається на формуванні товарного ринку та загального економічного
потенціалу міста.
Суб’єктами господарювання сфери роздрібної торгівлі вноситься вагомий внесок у
формування надходжень до бюджету, створення нових робочих місць для
працевлаштування населення, щомісяця забезпечується нарощування обсягів роздрібного
товарообороту.
Виробництво споживчих товарів займає провідне місце у промисловому виробництві
продукції регіону. У 3 кварталі 2020 року діяльність підприємств з виробництва
зазначеної категорії товарів була спрямована на збереження позитивної динаміки
нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення асортиментної
лінійки товарів, які відповідають вітчизняним та міжнародним стандартам.
Споживчий ринок м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське має
достатньо розвинуту структуру, що дає можливість забезпечити населення необхідним
обсягом товарів, робіт та послуг.
Так, у місті та селищах налічується 575 продовольчих та непродовольчих магазинів
із загальною торгівельною площею 33815,00 кв.м. Серед них 45 підприємство мережевої
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торгівлі із загальною торгівельною площею близько 18125,00 кв.м. На території міста та
селищ станом на 01.07.2020р. діє 267 підприємств ресторанного господарства із загальною
кількістю посадкових місць – 8705, у т.ч. 31 ресторанів, 36 барів, 1072 кафе, 17 буфетів, 10
піцерій тощо.
Населенню міста та селищ фізичні особи-підприємці надають 22 види побутових
послуг, а саме: виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту
взуття; виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним
замовленням; послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; виготовлення
шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту, реставрації та
поновлення меблів; виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним
замовленням; технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і
мопедів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої
аудіо- і відеоапаратури; послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових
приладів; виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту
інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту
годинників та ювелірних виробів; прокат речей особистого користування та побутових
товарів; послуги з виконання фоторобіт; послуги з прання, оброблення білизни та інших
текстильних виробів; послуги перукарень; ритуальні послуги; послуги домашньої
прислуги; послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним
замовленням.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність Одним із актуальних завдань в
місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське є активізація інвестиційної
діяльності, збільшення експортного потенціалу та значне нарощування обсягів інвестицій
у розвиток господарського комплексу міста та селищ. Враховуючи те, що Ірпінь та селища
мають дефіцит фінансових ресурсів, необхідний для розвитку міста, але разом з тим,
володіє землями промислової зони, відносно розвиненою інфраструктурою та
транспортною доступністю, має висококваліфіковану робочу силу та вигідне географічне
положення, залучення інвестицій для розвитку його економіки є дуже важливим.
В 2020 році заплановано здійснення будівництва МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ
«IRPIN ART HOUSE», який передбачає створення центру творчості та мистецтва
міжнародного рівня. На сьогоднішній день розроблено концепцію та виділено землю під
будівництво. Проект дасть можливість розмістити в цьому закладі сучасну та достатню за
кількістю місць школи мистецтв; створити музей сучасної культури міста, галереї для
місцевих скульпторів, художників, фотохудожників, майстрів декоративно-прикладного
мистецтва; створити простір для реалізації творчих ініціатив громадськості; створити
імідж закладу як величезного за площею виставкового центру для проведення
всеукраїнських та міжнародних мистецьких та інших виставок, презентацій. Також
здійснюється пошук інвесторів у промислово-виробничу сферу Приірпіння на такі
виробничі території, як заводи «Перемога» та «Прогрес».
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в м. Ірпінь з початку
інвестування, на 01.01.2020р. склав 13 060,5 тис.дол. США (0,8% від загального обсягу
прямих іноземних інвестицій в Київську область), що на 12,4% менше обсягу прямих
інвестицій на початок 2019р. та в розрахунку на одну особу становив 134,6 дол. США.
Основними країнами–інвесторами є Нідерланди, Кіпр, Німеччина, Польща,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Австрія, Швеція, США,
Британські Віргінські Острови, Фінляндія та Франція.
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій унесено в підприємства
промисловості, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, у
підприємства з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
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мотоциклів, транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність,
будівництво, у підприємства, що здійснюють діяльність з тимчасового розміщування й
організації харчування.
В січні-вересні 2020 року до зовнішньоекономічної діяльності на території міста
Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське долучалися такі підприємства як:
ПрАТ „Ветропак Гостомельський склозавод”, МПП „Рада”, ДП „Кюне і Нагель”, ТОВ
„Ірпіньнафтопродукт”, ТОВ „Склосервіс”, ТОВ „Авіакомпанія Аеровіз”, ТОВ „Нікіта
Мобайл Україна”, ТОВ „Сервіс-центр”, ТОВ „Сігма Медіа”, ТОВ „Флагман Юкрейн”,
ТОВ
„Сігма
медіа
Ком’юнікейшенз”,
ТОВ „Екософт” та інші.
Обсяг експорту товарів у 1 півріччі 2020р. становив 19055,2 тис.дол. США
(2,2% від загального обсягу експорту товарів області), імпорту – 32771,6 тис.дол.
(1,8% від загального обсягу імпорту товарів області). Порівняно з І півріччям 2019р. обсяг
експорту залишився на тому ж рівні, імпорт зменшився – на 0,3%. Негативне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 13716,4 тис. дол. Коефіцієнт покриття експортом
імпорту склав 0,58.
Обсяг експорту послуг становив 6153,4 тис.дол. США (5,3% від загального обсягу
експорту послуг області), імпорту – 3894,7 тис.дол. (5,2% від загального обсягу імпорту
послуг області). Порівняно з І кварталом 2019р. експорт збільшився на 21,2%, імпорт
зменшився – на 13,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 2258,7
тис.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,58.
Експортувалися такі товари та послуги, як скляна тара для вина, пива, горілки,
шампанського, електро- та радіо компоненти, послуги з організації вантажних перевезень,
послуги авіаційного вантажного нерегулярного транспорту та інше.
Країни експортери: Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Саудівська
Аравія, Єгипет, Польща, Індія, Білорусь, Словаччина , Іспанія та інші.
Імпортувалися такі товари та послуги: обладнання, запасні частини для
обладнання, сировина, автомобілі, послуги з організації вантажних перевезень, послуги,
пов’язані з забезпеченням функціонування авіаційної транспортної інфраструктури та із
надаванням під найм літаків, послуги з надання доступу без контенту.
Країни імпортери: Китай, Німеччина, Польща, США, Туреччина, Білорусь,
Нідерланди та Франція.
На сьогоднішній день спостерігається зацікавленість іноземних підприємств у
придбанні комплектуючих для матеріалоємного та працеємного механічного та
транспортного обладнання.
Також очікується активізація зовнішньоекономічної діяльності в Ірпінському регіоні
за рахунок покращення структури у напрямі збільшення у ньому високоякісної та
стандартизованої продукції відповідно до стандартів ISO, а також прискореного розвитку
імпортозамінюючих виробництв для зменшення обсягів товарів.
З метою розвитку зовнішньоекономічної діяльності та нарощування експортного
потенціалу підприємства планують освоєння нових видів продукції та впровадження
нових технологічних процесів, спрямованих на енергозбереження та підвищення
конкурентоспроможності експортноорієнтованих товарів, також підприємствам
надаються пропозиції щодо участі та проведення міжнародних виставок, ярмарків,
презентацій, бізнес-форумів.
Фінансові ресурси Зведений бюджет м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель та
Коцюбинське по доходах загального фонду за 9 місяців 2020 року виконано на 103,6% до
уточненого плану в сумі 728 224 601,0 грн. фактично надійшло 754 757 386,57 грн., що
більше на 26 532 785,57 грн. По доходах загального фонду без урахування трансфертів
при уточненому плані за 9 місяців 2020 року 548 233 911,0 грн. фактично надійшло
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574 899 966,57 грн.(104,9%), що більше на 26 666 055,57 грн. і зросли до січня-вересня
2019 року на 62 198 448,4 грн. або на 12,1%.
Міський бюджет міста Ірпінь по доходах загального фонду за 9 місяців 2020 року
виконано на 104,3 % до уточненого плану в сумі 641 746 697,0 грн. фактично надійшло
669 047 121,37 грн., що більше на 27 300 424,37 грн. По доходах загального фонду без
урахування трансфертів при уточненому плані за 9 місяців 2020 року 461 756 007,0 грн.
фактично надійшло 489 189 701,37 грн.(105,9%), що більше на 27 433 694,37 грн. і зросли
до січня-вересня 2019 року на 57 985 555,47 грн. або на 13,4%.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 17/2 від 11
лютого 2020 року був затверджений план Заходів щодо наповнення міського бюджету,
вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни міського
бюджету у 2020 році.
- проводиться щоденний моніторинг повноти, систематичності та своєчасності
сплати податку на доходи фізичних осіб платниками цього податку. За результатами
моніторингу вживаються відповідні заходи визначені чинним законодавством до тих
підприємств, які не систематично або в неповному обсязі сплачують податок;
- проводиться робота спільно з Ірпінською ДПІ ГУ ДПС у Київській області
стосовно боржників по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету;
- систематично надсилаються листи - повідомлення щодо погашення заборгованості
боржниками перед міським бюджетом;
- проводиться жорсткий контроль сплати відповідних податків до міського бюджету
м. Ірпінь філіями та відокремленими підрозділами підприємств, які здійснюють свою
діяльність на території Ірпінського регіону;
- в засобах масової інформації Ірпінського регіону систематично висвітлюються
питання щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та сплати
податку на доходи фізичних осіб та внесків до Пенсійного фонду України;
- проводиться робота щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
відповідного перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету та
вжиття заходів щодо дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог трудового
законодавства при виплаті заробітної плати та інших громадян;
- забезпечено дієву роботу комісії з питань своєчасної і повної сплати податків та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат. За участю голови комісії з початку року проведено шість засіданнь комісії;
- забезпечено ефективне управління підприємствами комунальної власності
Ірпінської міської ради з метою покращення їх фінансового стану та збільшення
надходжень до міського бюджету;
- постійно проводиться контроль щодо доцільності проведення видатків та
виключення непріоритетних і неефективних витрат, що не забезпечують виконання
основних функцій і завдань головних розпорядників міського бюджету м. Ірпеня, так на
захищені статті за січень-вересень 2020 року припадає 89,2 % фінансування по
загальному фонду;
- здійснюється контроль за споживанням енергоносіїв та проводяться заходи щодо
збереження енергоресурсів;
- прострочена заборгованість по заробітній платі та енергоносіям відсутня.
- постійно здійснюється контроль щодо здійснення заохочувальних виплат та
надання матеріальної допомоги в межах фонду оплати праці, затверджених для
бюджетних установ міського бюджету у кошторисах.
Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери по зведеному бюджету
м.Ірпінь за січень-вересень 2020 року становить 9 171,0 грн.
Заборгованість по заробітній платі станом на 01.07.2020 р. відсутня.
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Міський бюджет міста по видатках загального фонду за 9 місяців 2020 року
виконано на 86,7%, при уточненому плані на 9 місяців 2020 року 461 275 741,6 грн.,
використано 400 316 953,1 грн.
Бюджети селищ по видатках виконано на 78,3 % при уточненому плані на 9 місяців
2020 року 69 007 914,0 грн., використано 54 036 264,35 грн.
Зведений бюджет по видатках загального фонду виконано на 85,7 %, при
уточненому плані на 9 місяців 2020 року 530 283 655,6 грн., використано 454 353 217,45
грн.
До спеціального фонду зведеного бюджету м.Ірпінь фактично надійшло
60 950 851,29 грн., що становить 65,9 % уточненого річного плану (92 537 596,56 грн.).
2.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ м. ІРПІНЬ ТА СЕЛИЩ ВОРЗЕЛЬ, ГОСТОМЕЛЬ,
КОЦЮБИНСЬКЕ НА 2020-2022 РОКИ

Метою Програми є: поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку
економіки як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення,
зниження рівня інфляції через розширення пропозиції товарів і послуг; підвищення
стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості
та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і
стабільності соціального захисту громадян; покращення стану навколишнього природного
середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних
ресурсів; створення більш прийнятних умов для ведення підприємницької діяльності
шляхом утвердження на практиці верховенства права; зменшення втручання держави в
економіку; удосконалення податкової системи з урахуванням досвіду проведення
податкової реформи; налагодження державно-приватного партнерства та створення
ефективних стимулів для інвесторів; відновлення довгострокового кредитування
реального сектору економіки та домогосподарств; підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних товарів та послуг, нарощення їх експорту та створення умов для
імпортозаміщення.
Завдання громади м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське - докласти
максимум зусиль для забезпечення намічених Програмою орієнтирів на поточний рік,
закласти базу для стабільної роботи у наступному році.
Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів
соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське у 2021 році:
соціальна сфера – забезпечення послідовного та стійкого зростання
показників, які характеризують рівень життя населення міста та в першу чергу збільшення
грошових доходів населення, підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, що
безпосередньо надаються населенню;
гуманітарна сфера – створення в місті необхідних умов для збереження і
зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів та
людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку;
реальний сектор економіки – створення умов для поступового
перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на
забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого
ринкового середовища, та стимулювання інвестиційно-інноваційного перетворення,
сприяння розвитку малого підприємництва;
у сфері житлово-комунальних послуг - забезпечення підвищення
ефективності тарифної та енергозберігаючої політики; удосконалення системи управління
та розвиток конкурентного середовища в галузі, реконструкції і модернізації систем
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тепло-, водопостачання та водовідведення, активізації роботи щодо створення об’єднань
співвласників багатоквартирних житлових будинків, як основних замовників житловокомунальних послуг, обладнання житлових будинків засобами обліку обсягів наданих
послуг; оновлення парку комунального транспорту, машин та дорожньої техніки;
охорона навколишнього середовища - екологічне оздоровлення довкілля,
розвиток рекреації.
2.1. Соціальна сфера
2.1.1.Зайнятість населення та ринок праці
Головною метою у сфері ринку праці залишається розширення можливостей для
реалізації права громадян на гідну працю та підвищення добробуту за рахунок доходів від
трудової діяльності, підвищення рівня професійної освіти, що дасть можливість
задовольнити потребу роботодавців у необхідних кадрах та забезпечити гарантоване
працевлаштування безробітних громадян, посилення мотивації до легальної та
продуктивної зайнятості, стимулювання діяльності роботодавців щодо створення нових
робочих місць, моніторинг стану трудової міграції населення міста, активізація взаємодії
з суб'єктами ринку праці щодо розширення інформації про попит на робочу силу для
забезпечення економіки кваліфікованими кадрами у 2021 році заплановано реалізувати
такі основні завдання та заходи:
організація оплачуваних громадських робіт;
підвищення якості та результативності надання соціальних послуг незайнятому
населенню, здійснення заходів щодо підвищення мотивації до праці, скорочення
тривалості безробіття та недопущення депрофесіоналізації;
сприяння ефективному співробітництву органів місцевої влади, профспілок і
працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення
соціальних гарантій громадян;
сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці, зокрема, людей передпенсійного віку та людей з обмеженими можливостями;
забезпечення клієнтоцентрованого підходу при підборі підходящої роботи, зокрема,
демобілізованим військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, переселенцям з
Донецької, Луганської областей та з тимчасово окупованих територій АРК і м. Севастополя, з
урахуванням їх професійного досвіду та індивідуальних здібностей;
заповнення вакансій, заявлених роботодавцями, шукачами роботи з числа
переміщених осіб;
направлення зареєстрованих безробітних з числа переміщених осіб для
проходження професійного навчання або стажування у роботодавців з подальшим
працевлаштуванням;
сприяння самозайнятості переміщених осіб шляхом надання консультаційних
послуг, організації навчання для провадження підприємницької діяльності, надання допомоги
по безробіттю одноразово для відкриття власної справи;
широке залучення безробітних осіб до громадських та інших робіт тимчасового
характеру;
проведення особистих зустрічей з керівниками підприємств – роботодавців для
обговорення питань щодо потреби в професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації кадрів з числа зареєстрованих безробітних, у тому числі переміщених осіб,
уточнення додаткових вимог, що висуваються до претендентів на зайняття вакантних посад;
сприяння зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце
за отриманою професією (спеціальністю), насамперед, молоді, інвалідів, інших соціально
вразливих верств населення;
стимулювання до підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб
віком від 45 років, насамперед шляхом отримання одноразового ваучера для проходження
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перепідготовки або спеціалізації, підвищення кваліфікації, підготовки на наступному
освітньо-кваліфікаційному рівні за професією, спеціальністю;
інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємства про
професійно – кваліфікаційний склад переміщених осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості;
створення сприятливих передумов для професійного самовизначення та
самореалізації молоді;
систематичне проведення ярмарків вакансій та аукціонів претендентів з метою
заповнення наявних у роботодавців вакансій;
надання одноразової виплати допомоги безробітним для відкриття власної справи.
2.1.2. Грошові доходи населення
З метою недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності,
сприяння підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових
окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, усунення диспропорції
між результативністю праці та розміром заробітної плати, посилення контролю за
додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, недопущення виникнення
заборгованості виплати заробітної плати визначені основні завдання та заходи на 2021 рік:
посилення контролю за додержанням всіма об’єктами господарювання відповідних
державних гарантій оплати праці, здійснення індексації заробітної плати у зв’язку зі
змінами споживчих цін та компенсації заробітної плати внаслідок порушення терміну її
виплати, забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на
економічно активних підприємствах та сприяння ліквідації заборгованості, проведення
моніторінгу виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
вжиття заходів відповідного реагування до порушників;
забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на
економічно-активних підприємствах та сприяння ліквідації заборгованості;
посилення контролю щодо додержання трудового законодавства, особливо щодо
дотримання відповідних державних гарантій з оплати праці;
легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної
плати;
здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в
установах та організаціях, які використовують найману працю;
запобігання виникненню трудових спорів (конфліктів);
надання освітньо-правової допомоги громадянам у питаннях трудового
законодавства;
сприяння зростанню середньомісячної заробітної плати в місті.
2.1.4.Соціальний захист населення
З метою соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення – інвалідів,
пенсіонерів, чорнобильців, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян;
забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом та технічними й іншими засобами
реабілітації, а також підняття рівня та розширення спектру надання соціальних послуг у
територіальних громадах на фоні реформи децентралізації влади у 2021 році заплановано
реалізувати такі основні завдання та заходи:
підвищення якості надання соціальних послуг соціально-незахищеним верствам
населення;
відкриття Центру ранньої реабілітації дітей з інвалідністю в Ірпінській об’єднаній
територіальній громаді;
здійснення моніторінгу укладання колективних договорів на підприємствах, в
установах та організаціях , які використовують найману працю;
підвищення ефективності надання соціальної допомоги, сприяння реалізації заходів
адресної соціальної підтримки населення;

26

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо положень законодавства
про пенсійне забезпечення;
забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної
інфраструктури.
2.1.5 Демографічний розвиток, підтримка сім’ї та молоді
З метою соціально-правового захисту дітей, попередження дитячої бездоглядності
та безпритульності, підтримки національних сімейних традицій, формування
відповідального батьківства та материнства, популяризації позитивного досвіду сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, негативних
проявів у дитячому середовищі, пропаганди здорового способу життя,
створення
системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та
самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської
активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, на
виконання затверджених міських програм, службою у справах дітей та сім’ї Ірпінської
міської ради на 2021 рік заплановані такі основні завдання та заходи:
підтримка та посилення соціального захисту багатодітних сімей;
відзначення багатодітних матерів, яким присвоєно почесне звання України «Матигероїня» (за потребою);
забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки (діти-сироти, діти позбавлені батьківських прав, дітиінваліди, діти з багатодітних родин, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО,
діти ВПО та ін.);
проведення профілактичних рейдів: «Сім’я», «Увага дитина», «Діти», «Канікули»,
«Урок»;
проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей соціально- незахищених
категорій;
заходи з нагоди Дня молоді, Дня Конституції, Дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня
усиновлення; Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, Дня міста,
спортивні свята «Тато, мама і я – спортивна сім'я»;
міський етап Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини»;
профілактичний захід «Молодь обирає здоров’я»;
профілактичні акції: «Захисти своїх дітей від ВІЛ/СНІД», «Наркотикам - НІ»,
«Обирай життя», «Обери здоровий спосіб життя», «Зупинимо насилля разом»;
проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;
проведення міської акції «Школярик»;
проведення фестивалю творчості для дітей з обмеженими функціональними
можливостями «Повір у себе»;
призовна кампанія "Весна", "Осінь"
2.1.6 Житлово-комунальне господарство
З метою задоволення потреб населення і господарського комплексу в житловокомунальних послугах належної якості відповідно до національних нормативів і
національних стандартів, підвищення ефективності та надійності функціонування
житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, впровадження ресурсота енергозберігаючих технологій, створення умов для залучення приватних
підприємств, управляючих компаній та інвестицій у розвиток галузі у 2021 році
передбачено реалізацію таких основних завдань та заходів:
надання якісних житлово-комунальних послуг;
поліпшення технічного стану існуючого житлового фонду та виробничих
фондів житлового господарства;
створення конкурентного середовища у наданні житлово-комунальних послуг;
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забезпечення поступового виведення з експлуатації аварійного житлового
фонду;
забезпечення оптимізації ресурсоспоживання в житловому фонді встановлення будинкових засобів обліку споживання води та теплової енергії;
ремонт покрівлі та утеплення комунальної форми власності будинків;
капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових
будинків;
підвищення ефективності роботи підприємств, які працюють на ринку
життєзабезпечення споживачів міста, та надійності функціонування систем
енергопостачання;
ефективне використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та
споживачами послуг;
впровадження нових технологій і засобів озеленення територій;
поліпшення благоустрою та санітарно-епідеміологічного стану в місті:
розширення зони обслуговування, збільшення обсягу наданих послуг із вивозу
твердих побутових відходів та рідких стоків, забезпечення плановорегулярного вивозу твердих побутових відходів від усіх категорій виробників;
забезпечення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, що
займаються транспортуванням відходів;
пропаганда і впровадження сучасних технологій збору відходів; пошук
варіантів впровадження сучасних методів видалення відходів;
організація співробітництва і координація дій із підприємствами, що
забезпечують утилізацію та переробку твердих побутових відходів;
підвищення якості й ефективності вуличного освітлення міста:
будівництво/улаштування системи вуличного освітлення по вул. Сонячній та
ін мереж електропостачання споживачів житлового масиву мікрорайону
Стоянка
в
м. Ірпінь;
відновлення надійності і стійкості роботи мереж зовнішнього освітлення,
поліпшення контролю за їх станом;
заміна устаткування, що вийшло з ладу, шляхом нарощування обсягів робіт із
капітального ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення;
відновлення зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних мереж;
забезпечення локального освітлення ділянок пішохідних переходів у місцях
інтенсивного руху або концентрації ДТП;
виконання запланованих обсягів реконструкції, капітального та поточного
ремонту автомобільних доріг комунальної власності;
капітальний ремонт тротуарів (пішохідних та велодоріжок);
будівництво зливових каналізацій;
реконструкція та благоустрій автобусних зупинок (карманів).
2.1.7 Містобудування та архітектура
З метою створення сприятливих умов інвестиційної діяльності у будівництві,
підвищення конкурентоспроможності та нарощування потужностей місцевих будівельних
підприємств відповідно до потреб ринку будівельних робіт; поліпшення житлових умов
населення міста шляхом створення ефективного житлового сектору, який би задовольнив
потреби основної частини мешканців міста на рівні, що відповідає їх платоспроможному
попиту, досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів при
забезпеченні громадян житлом та підвищення якості об’єктів соціально-культурного
призначення, житлово-комунального господарства, соціальної та виробничої
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інфраструктури комунальної власності у 2021 році передбачається реалізувати такі
основні завдання та заходи:
продовження роботи з удосконалення та забезпечення прозорості дозвільних
процедур у будівництві, врахування громадської думки під час вирішення питань
планування та забудови територій;
затвердження комплексної просторової схеми Ірпінської об’єднаної територіальної
громади,
затвердження меж Ірпінської об’єднаної територіальної;
створення умов для захисту майнових інтересів учасників будівництва об’єктів;
сприяння розвитку матеріально-технічної бази будівельних організацій для
реалізації сучасних інвестиційних проектів, забезпечення їх кваліфікованими інженернотехнічними та робітничими кадрами;
збільшення мережі соціальної інфраструктури області шляхом будівництва,
реконструкції та ремонту лікарень, закладів освіти, будинків культури;
продовження реконструкції та будівництва автомобільних доріг місцевого
значення, реконструкції тротуарів міста;
передача на затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Ірпінь
Верховною Радою України;
постійне інформування населення міста щодо переліку багатоквартирних житлових
будинків, зазначених у відповідних державних житлових програмах, шляхом розміщення
інформації на сайті міста;
здійснення резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла, які
забезпечені інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою та контроль за
цільовим використанням земельних ділянок замовниками будівництва (забудовниками);
передбачення коштів з бюджету для будівництва (придбання) житла для сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків при
проведенні заходів антитерористичної операції;
запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних рішень у
розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих проектів житлових
будинків;
облаштування додаткових паркомісць та майданчиків для стоянок автомобілів;
проектування та будівництво шляхопроводу та нових трас для інженерних мереж
та реконструкція існуючих;
організація території природно-заповідного фонду та створенням ландшафтного
заказника або парку «Потоки» в місті Ірпінь;
будівництво парків та скверів в селах Козинці, Михайлівсько-Рубежівці;
облаштування зони відпочинку поряд з водоймами міста Ірпінь та в селах Козинці,
Михайлівсько-Рубежівці (пляжі, місця дозвілля).
2.2. Гуманітарна сфера
2.2.1 Охорона здоров’я
З метою зміцнення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у
первинній та вторинній медичній допомозі; поліпшення рівня надання медичної допомоги
на первинному та вторинному рівні та збереження здоров’я населення; підвищення рівня
надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим у лікувальнопрофілактичних закладах; забезпечення державних гарантій соціального захисту
громадян, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів на 2021 рік
заплановані такі основні завдання та заходи:
будівництво Медичного центру з подальшим створенням на його базі
повноцінного багатопрофільного стаціонару для мешканців м. Ірпінь.
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створення медичної служби транспорту в структурі КНП «Ірпінська центральна
міська лікарня», що забезпечить транспортування хворих між багатопрофільними
стаціонарами Ірпінь та Буча, транспортування пацієнтів на вищий рівень надання
медичної допомоги.
збільшення кількості медичного персоналу (лікарі, сестри медичні) - за рахунок
молодих спеціалістів з використанням комплексної програми підтримки Ірпінської
міської ради (службове житло).
курс на автономізацію (заключення Меморандумів з закладами ІІ – IV рівня
надання медичної допомоги (НДІ, кафедри).
постійна робота над оновленням матеріально-технічної бази підпозділів, навчання
сучасним методам лікування.
впровадження Програми страхування для працівників бюджетної сфери за кошти
Ірпінської міської ради.
робота за Програмою медичних гарантій. Заключити договор з НСЗУ на пакети:
- І півріччя 2021 р – «Колоноскопія», «Цистоскопія», «Бронхоскопія», «Психіатрична
допомога дорослим та дітям», «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом».
- ІІ півріччя 2021 р – «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в
стаціонарних умовах», «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда».
- 2022 р - «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або
хворими, упродовж перших трьох років життя», «Медична реабілітація дорослих та
дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату», «Медична реабілітація
дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи».
зміна статусу лікарні на Клініку - покращить імідж лікарні та якість надання
медичних послуг, дасть змогу закладу стати автономізованим від інших закладів вищого
ріняі займатися науковою діяльністю.
взаємодія КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» з європейською науковою
спільнотою.
2.2.2. Освіта
З метою створення сучасного середовища з надання якісних освітніх послуг та
стабільного розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти у 2021 році заплановано виконання таких основних завдань та
заходів:
вивчення перспективи та здійснення прогнозування наповнюваності закладів
освіти;
оптимізація мережі закладів освіти;
впровадження сучасних управлінських систем в освіті;
забезпечення системного моніторингу якості освіти;
раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників закладів
освіти;
розширення академічних свобод і формування простору для творчої праці вчителя;
оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників,
підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної творчості в освіті,
удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, їх професійної діяльності та
післядипломної освіти;
створення в закладах освіти міста єдиного інформаційно-освітнього простору для
забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі;
заохочення і підтримка обдарованих дітей, запровадження сучасних методик
виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвого механізму
стимулювання учнів та їх наставників.
популяризація здобутків учнів та поширення досвіду роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників;
налагодження освітніх контактів, співпраця у міжнародних програмах і проектах,
активізація партнерських зв’язків між освітянами різних країн, створення освітніх
туристичних маршрутів;
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залучення додаткових коштів для підвищення якості матеріально-технічного
забезпечення закладів освіти;
реалізація стратегії впровадження сучасних енергозберігаючих технологій;
заохочення приватної ініціативи щодо створення ЗДО;
реалізація системи заходів щодо пожежної безпеки;
добудова та введення в експлуатацію навчального корпусу Ірпінської СЗШ№1;
розгляд можливості будівництва за рахунок позабюджетних коштів закладу
загальної середньої освіти м. Ірпені;
вивчення питання будівництва в місті Ірпені позашкільного навчального закладу
освіти з сучасною матеріально-технічною базою;
створення міжшкільного ресурсного центру шляхом реорганізації відповідно до
законодавства діючого МНВК;
реорганізація науково-методичного центру управління освіти і науки у центр
професійного розвитку педагогічних працівників.
2.2.3. Культура і туризм
З метою створення в Ірпені оригінального культурного продукту, враховуючи
сучасні тенденції розвитку міста, виходячи з реального попиту населення та з
використанням історико-культурних особливостей та створення розгалуженої мережі
закладів та інших об’єктів культури, орієнтованих на потреби територіальної громади;
облаштування мережі зон культурного відпочинку та дозвілля з використання
історико-культурних надбань та ландшафтних ресурсів визначено такі основні
завдання та заходи на 2021 рік:
І. Створення розгалуженої мережі закладів культури комунальної власності,
орієнтованих на потреби територіальної громади.
Вдосконалення роботи існуючих закладів культури міста шляхом перерозподілу їх
функцій з метою найбільш раціонального використання приміщень та чіткої
структуризації, розширення вже існуючих та запровадження нових напрямків
роботи, зорієнтованих в першу чергу на споживача культурних послуг.
Проведення реконструкції Центрального будинку культури (вул. Соборна, 183)
Відселення адміністративного персоналу відділу культури з метою збільшення
приміщень для основної діяльності закладу. Розширення напрямів дитячої
творчості, курси з раннього розвитку, дитяча зона, одночасні заняття для батьків
з дітьми. Створення умов для прокату фільмів.
Реконструкція Міського будинку культури в багатофункціональний культурномистецький центр та благоустрій території. Передбачається створення музею
сучасної культури міста, простору для реалізації творчих ініціатив громадськості,
галереї для місцевих скульпторів, художників, фотохудожників, майстрів
декоративно-прикладного мистецтва, філія школи мистецтв.
Розширення існуючого краєзнавчого музею за рахунок приміщень пенсійного
фонду. Повне оновлення музейних експозицій. Створення окремих кімнат–
експозицій з історії міста, в тому числі сучасної, життя та творчості видатних
українських поетів-діячів культури, науки, медицини тощо чия біографія
пов’язана з містом Ірпенем.
Реорганізація центральної міської бібліотеки в сучасний бібліотечноінформаційний центр. Вдосконалення та адаптація до сучасних вимог методів
роботи бібліотек (створення електронних каталогів та запровадження
електронного читацького квитка, оптимізація пошуку та видачі книг,
забезпечення вільного доступу до книжкового фонду та електронної інформації).
Належне оновлення книжкового фонду та фонду періодичних видань. Постійне
проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів пов’язаних
з популяризацією книги та іншої друкованої продукції (проведення читацьких

31

конференцій, фестивалів книги та спільного читання, зустрічей з видатними
українськими письменниками, поетами та перекладачами, круглих столів,
презентацій та ін.) Відкриття в фойє бібліотеки зони бук-кросінгу, як місця для
спілкування та обміну досвідом творчої молоді та культурної інтелігенції міста.
Виготовлення проектно-кошторисної документації для добудови 3-го поверху КЗ
«Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. М. Вериківського» . Збільшення кількості
філій КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. М. Вериківського»: Міський
будинок культури – хореографія, СЗОШ №1 – образотворче мистецтво.
Будівництво та облаштування нових закладів культури з метою задоволення
навчально-пізнавальних, культурно-мистецьких та культурно-розважальних
потреб населення. Пошук інвестора з метою будівництва на території існуючого
клубу в мікрорайоні Романівка центру культури та дозвілля населення.
Запровадження роботи студії образотворчого мистецтва, гуртків танців,
рукоділля, акторського мистецтва, інтернет-центру для молоді, філіалу
бібліотеки та ін.
ІІ. Створення в Ірпені оригінального культурного продукту, враховуючи
сучасні тенденції розвитку міста, виходячи з реального попиту населення та з
використанням історико-культурних особливостей.
Використання закладів культури та організованих місць відпочинку (парків,
площ) як платформи для реалізації громадських проектів, тобто проведення
заходів (презентацій, творчих вечорів, виставок, круглих столів, тренінгів,
майстер-класів тощо), ініційованих та організованих творчою інтелігенцією,
активною молоддю тощо на базі закладів і інших обʼєктів культури.
Створення фонду культурних ініціатив громадськості, моніторинг проектів,
надісланих на участь у Громадському бюджеті.
Стимулювання творчого підприємництва (приватних закладів культури, творчих
студій, шкіл розвитку, івент-компаній та окремих форм культурно-масової
роботи) сприятиме добросовісній конкуренції між закладами та автоматично
збільшуватиме пропозицію якісного культурного продукту. Розгляд питань про
зменшення ставки оподаткування та орендної плати, залучення творчого
підприємництва до участі в міських заходах. Проведення круглих столів, ярмарок
тощо.
Створення умов для проведення на високому рівні культурно-масових заходів з
метою приваблення туристичних потоків (міських, обласних, державних та
міжнародних культурно-масових заходів (фестивалів, конкурсів, пленерів,
презентацій, виставок тощо)
Встановлення в місті спеціальних афішних тумб чи дощок для інформування
виключно про події культурного-масового, мистецького, начально-пізнавального
напрямку.
Вдосконалення системи послуг, що надаються комунальними закладами
культури. Підвищення якості існуючих послуг (зміцнення матеріальної бази та
зміна кадрової політики), запровадження системи повноцінних платних послуг у
галузі культури, дозвілля та відпочинку, які надаватимуться комунальними
закладами культури. Інформаційна доступність, можливість електронної
реєстрації на заходи, в гуртки та студії, картки постійного відвідувача тощо.
Облаштування в кожному закладі культури міні-бібліотеки, невеличкої кавʼярні,
місць для змінних виставок фото і картин митців, тощо.
Створення власного презентабельного історико-культурного простору.
Завершення паспортизації об’єктів історико-культурної спадщини. Проведення
інформаційної компанії щодо популяризації існуючих екскурсійних маршрутів
(маркування існуючих екскурсійних маршрутів, встановлення дощок-вказівників,
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уніфікованих меморіальних дощок поруч з садибами, де проживали видатні
українські діячі культури та мистецтв, медицини, науки та техніки, військові та
ін..
Підтримка народного аматорського і декоративно-ужиткового мистецтва.
Сприяння у роботі народного аматорського мистецтва, проведення фестивалів,
створення тематичних програм, популяризація їх через заклади освіти.
Продовження роботи з організації виставок, майстер-класів з декоративноужиткового мистецтва під час культурно-масових заходів.
ІІІ. Облаштування мережі зон культурного відпочинку та дозвілля з
використанням історико-культурних надбань та ландшафтних ресурсів.
Облаштування парків міста площадками для проведення культурно-мистецьких,
навчально-пізнавальних та інших заходів. Продовження сезонних програм
дозвілля і відпочинку в парках та скверах міста.
2.2.4.Фізична культура і спорт
З метою створення необхідних умов для розвитку фізичної культури і спорту серед
населення за місцем проживання; проведення щорічних комплексних фізкультурноспортивних заходів серед населення (турніри, фестивалі, змагання, спартакіади, з різних
видів спорту та спортивні свята); створення можливостей залучення осіб з обмеженими
фізичними можливостями до заняття фізичною культурою і спортом; проведення
галузевих та міжгалузевих спартакіад серед жителів міста та підприємств, установ
основними завданнями та заходами на 2021 рік є:
створення необхідних умов для розвитку фізичної культури і спорту серед
населення за місцем проживання;
проведення щорічних комплексних фізкультурно-спортивних заходів серед
населення (турніри, фестивалі, змагання, спартакіади, з різних видів спорту та
спортивні свята);
створення можливостей залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до
заняття фізичною культурою і спортом;
проведення галузевих та міжгалузевих спартакіад серед жителів міста та
підприємств, установ;
облаштування спеціального приміщення для занять фізичною культурою для осіб з
обмеженими фізичними можливостями і розумовими вадами;
надання кваліфікаційних спеціалістів по роботі з дітьми та молоддю з особливими
потребами ;
будівництво спортивного комплексу зимових видів спорту “Льодова арена” в м.
Ірпінь на розі вул. Північна та Степанівська;
розміщення в місті мережі велопарковок для заохочення розвитку велоспорту;
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з дітьми,
молоддю та населенням за місцем проживання.
2.3. Природокористування та безпека життєдіяльності
З метою забезпечення екологічно безпечного навколишнього природного
середовища для життя та здоров'я населення міста Ірпінь, запровадження екологоекономічного принципу природокористування, шляхом формування екологічної
свідомості населення міста, дотримання норм природоохоронного законодавства та
зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля та проведення
попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з
метою досягнення прийнятного ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
характеру та зменшення людських та матеріальних втрат; ведення моніторингу довкілля;
відновлення та покрашення екологічного стану водних об’єктів, запобігання та ліквідація
наслідків шкідливої дії вод; підвищення ефективності превентивних заходів щодо захисту
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населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
визначені такі основні завдання та заходи на 2021 рік:
Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;
Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів;
Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел;
Покращення якості питної води;
Здійснити паспортизацію водних об’єктів м. Ірпінь та сіл Козинці, МихайлівськаРубежівка, які розташовані на землях комунальної власності;
Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного
повітря;
Охорона і раціональне використання земель;
Озеленення, благоустрій селища, збереження природно-заповідного фонду;
Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;
Екологічна освіта і виховання;
Раціональне використання земель;
Забезпечення нормальних умов роботи відповідальних осіб, комісії з питань ТЕБ та
НС, евакокомісії, які пов’язані з виконанням організаційних робіт по забезпеченню
захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру;
Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
Здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації;
Ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,
терористичних проявів та їх наслідків;
Відшкодування шкоди особам, які постраждали від НС техногенного та
природного характеру чи терористичних актів, згідно законодавства;
Відшкодування матеріальних збитків підприємствам, закладам, населенню, яке
постраждало від НС техногенного та природного характеру чи терористичних актів,
згідно законодавства;
Відшкодування збитків підприємствам, закладам на відновлення техніки, яка
залучалась і вийшла з ладу під час ліквідації НС техногенного та природного
характеру, чи терористичних актів;
Створення системи оповіщення населення в умовах стихійного лиха, при загрозі і
виникненні надзвичайної ситуації в місцях найбільшого скупчення людей.
2.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
З метою створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку
підприємницької діяльності, у тому числі забезпечення підтримки соціального
підприємництва; сприяння створенню в місті нових об’єктів підтримки підприємництва;
підвищення якості та сприяння в організації надання адміністративних послуг в
електронній формі створення зручних і сприятливих умов отримання послуг; спрощення
процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності, забезпечення
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, а також підвищення його
ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста на 2021 рік визначено
такі основні завдання та заходи:
реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м.Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки
затвердженої рішенням сесії Ірпінської міської ради від 19 грудня 2018р.
№4578-62-VII та підготовка до розроблення проекту нової Програми розвитку
малого та середнього підприємництва для Ірпінської міської об’єднаної
територіальної громади Київської області;
покращення кадрового забезпечення МСП;
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проведення за потребою засідань Інвестиційної ради з питань розвитку
підприємництва;
проведення нарад, семінарів та «круглих столів» для підприємців;
інформування підприємців про діяльність бізнес-асоціацій, спрямовану на
розвиток та підвищення конкурентоспроможності МСП;
організація та проведення конференції щодо перспективних напрямів розвитку
підприємництва;
проведення навчальних семінарів, тематичних зустрічей для розробників
проектів регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності;
сприяння розвитку бізнес-інкубаторів та інших елементів інфраструктури
малого та середнього підприємництва, у тому числі на базі навчальних закладів
регіону;
створення нових об’єктів інфраструктури, ведення переліку об’єктів
інфраструктури підтримки підприємництва;
залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до діяльності у
пріоритетних для міста напрямках;
застосування інформаційних технологій, розвиток інтернет-ресурсів з метою
забезпечення вільного доступу підприємців до баз даних щодо ресурсів міста;
організація проведення круглих столів, семінарів з обговорення нагальних
питань розвитку підприємництва.
Очікувані результати
зростання кількості малих і середніх підприємств у 2021 році;
збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення;
зростання кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців;
зростання обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і середніх
підприємствах;
збільшення частки малих підприємств у загальному обсязі реалізованої
продукції (товарів, послуг);
зростання загальної суми податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від
діяльності малого і середнього підприємництва;
розширення кількості об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
розширення засобів інформування підприємців щодо ресурсного потенціалу
міста;
формування позитивної суспільної думки про малий та середній бізнес;
підвищення рівня знань підприємців та управлінських кадрів сфери підтримки
підприємництва з питань започаткування, ведення господарської діяльності та
підтримки її розвитку;
консолідація зусиль органів влади, підприємців та громадських організацій
щодо реалізації потенціалу малого та середнього підприємництва.

2.5. Розвиток реального сектору економіки
2.5.1 Промисловість
Питання промислового розвитку є одним з найактуальніших з огляду на
необхідність забезпечення зростання та оновлення економіки в Україні.
Подальше вдосконалення роботи щодо створення умов для поступового
перетворення промислового комплексу у високоефективну систему, спрямовану на
забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва та щодо сприяння створенню
нових виробництв та технологічної модернізації діючих підприємств з виробництва
продукції з високою доданою вартістю, розширення асортиментної лінійки
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експортоорієнтованих та імпортозамінних товарів на 2021 рік передбачені такі основні
завдання та заходи:
підвищення ефективності виробництва на основі оновлення виробничого апарату
промислових підприємств, де це необхідно, проведення комплексної механізації і
автоматизації трудомістких процесів;
зменшення енегроємності виробництва за рахунок впровадження прогресивних
енергозберігаючих технологій та устаткування, підвищення ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації структури енергоспоживання;
створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють промислові
підприємства з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних
споживачів;
активізація інноваційної діяльності підприємств;
збільшення випуску наукоємної і високотехнологічної конкурентоспроможної
продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;
підвищення ефективності виробництва на основі оновлення виробничого апарату
промислових підприємств, де це необхідно, проведення комплексної механізації і
автоматизації трудомістких процесів;
сприяти розширенню кола підприємств, на яких передбачається
запровадження системи контролю якості продукції згідно міжнародних стандартів якості
продукції – ISO 9001;
підтримка галузевих промислових підприємств у розвитку виставкової діяльності;
збільшення обсягів залучених вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку
промислового комплексу міста.
2.5.2 Транспорт
З метою сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб
населення та економіки міста у послугах транспорту, подальше вдосконалення
маршрутної мережі. Активізація роботи щодо утримання доріг в належному технічному
стані, підвищення якості та рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів за рахунок
оновлення рухомого складу всіх видів транспорту та приведення транспортної
інфраструктури міста до сучасних вимог на 2021 рік заплановані такі основні завдання та
заходи:
забезпечення мешканців міста та селищ транспортним сполученням та створення
умов для його безперервного та безпечного функціонування;
здійснення заходів по забезпеченню безпеки руху автотранспорту та перевезення
пасажирів;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури;
забезпечення відкриття нових маршрутів шляхом вивчення пасажиропотоку на
відповідних напрямках;
оновлення рухомого складу автоперевізників;
підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
обладнання автобусів пристосуваннями для пасажирів-інвалідів.
Очікувані результати:
•
Розширення маршрутної сітки;
•
Покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів.
2.5.3 Зв’язок
З метою повного і якісного задоволення потреб населення та економіки міста у
послугах зв’язку, розбудова телекомунікаційних мереж на базі передових новітніх
технологій на 2021 рік визначено такі основні завдання та заходи:
забезпечення рівних умов доступу споживачів до мережі Інтернет в усіх селищах,
зниження вартості користування інтернетом;
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застосування радіотехнологій та технологій рухомого (мобільного зв’язку) з метою
розширення можливостей для доступу до національних та світових інформаційних
ресурсів;
розвиток новітніх технологій у сфері надання широкосмугового доступу до мережі
Інтернет, ІР – телебачення та ІР –телефонії;
створення необхідних умов для якісного обслуговування споживачів поштового
зв’язку та відповідних умов праці для персоналу;
збереження таємниці поштових відправлень, у тому числі листування та іншої
письмової кореспонденції, шляхом заміни абонентських шаф, непридатних до
експлуатації.
Очікувані результати:
• збільшення обсягу доходів від послуг зв’язку;
• збільшення щільності телефонної мережі;
• збільшення кількості встановених телефонів пільговим категоріям громадян.
2.5.4 Розвиток споживчого ринку та сфери послуг
З метою забезпечення продовольчої безпеки міста та селищ; задоволення попиту
населення на товари, в тому числі першої необхідності, у повному обсязі, за доступними
цінами та гарантованої якості; формування торговельної інфраструктури з урахуванням
відповідних нормативів забезпеченості мешканців об'єктами торгівлі та побуту; ліквідація
несанкціонованої і стихійної торгівлі; розширення доступності соціально значимих послуг
побутового обслуговування для малозабезпечених категорій громадян на 2021 рік
заплановані такі основні завдання та заходи:
забезпечення продовольчої безпеки міста шляхом удосконалення роботи по
залученню на споживчий ринок міста товарних ресурсів (проведення ярмарків за участю
безпосередніх товаровиробників, підприємств переробної промисловості та фермерських
господарств);
розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування шляхом
покращення санітарно-технічного стану будівель та зовнішнього вигляду ринків,
підвищення рівня обслуговування покупців і умов праці для торгуючих, залучення до
торгівлі безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції;
подальше вдосконалення діяльності підприємств ринкової мережі, поступове
перетворення їх у торговельно-сервісні комплекси з наданням населенню різноманітних
послуг;
збільшення кількості торгових місць для продажу громадянами плодоовочевої
продукції, вирощеної на власних присадибних ділянках;
розширення мережі майданчиків для проведення сезонної та ярмаркової торгівлі;
розширення мережі закладів ресторанного господарства, швидкого харчування,
кафе з прийнятним рівнем цін, підвищення культури обслуговування;
збільшення кількості об'єктів, що надають побутові послуги малозабезпеченим
громадянам за доступними та пільговими цінами.
Очікувані результати:
• збільшення обсягу роздрібного товарообороту;
• збереження досягнутого рівня забезпеченості населення стаціонарними
магазинами, підприємствами ресторанного господарства та ринками;
• збільшення товарообороту підприємств торгівлі на 1 особу;
• зростання обсягів побутових послуг;
• збільшення кількості підприємств побутового обслуговування населення.
2.6. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Основною метою реалізації інвестиційної політики в 2021 році є подальше
нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку міста, зокрема для створення
нових та збереження існуючих робочих місць, розвитку мережі об’єктів соціально-
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культурного та комунального призначення, а особливо впровадження інвестиційних
проектів, спрямованих на економію енергоресурсів.
Одним із напрямів залучення інвестицій є формування та реалізація ефективної
зовнішньоекономічної політики, подальше підвищення інвестиційної привабливості та
формування позитивного іміджу території на національному на міжнародному рівнях. З
метою підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста в освоєнні нових
ринків експорту товарів і послуг та у максимальному використанні можливостей зони
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, розширення міжнародного та
транскордонного співробітництва, на 2021 рік визначено такі основні завдання та заходи:
створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, залучення інвестицій;
забезпечення супроводу інвестиційних проектів шляхом створення стабільних
умов для реалізації інвестиційних проектів, оперативне вирішення проблемних
питань в межах компетенції виконавчого комітету;
сприяння покращенню інвестиційного іміджу регіону;
участь в інвестиційних ярмарках;
формування сучасної комплексної інфраструктури житлово-комунального
господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів;
удосконалення структури експорту та імпорту;
розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників;
підтримка ініціатив громади, спрямованих на кооперацію з іноземними партнерами
у процесах реалізації міжнародних проектів та програм;
з метою розширення асортименту продукції, яка користується попитом у країнах
Європи, продовжити маркетингові дослідження та впровадження у виробництво
нових видів продукції;
формування ефективної державно-корпоративної стратегії просування товарів та
послуг місцевих виробників на ринки інших країн: користуючись набутим
міжнародним досвідом культурного обміну, забезпечити підтримку дій місцевих
виробників продукції – експортерів на зовнішніх ринках з використанням
інструментарію економічної дипломатії; підтримка участі підприємств у
міжнародних виставках і ярмарках;
координація роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у сфері
міжнародної діяльності: визначення напрямів міжнародної діяльності та шляхів її
здійснення;організація планування міжнародної діяльності згідно нормативно –
правової бази;
ініціювання та кооперація з іноземними партнерами у процесах реалізації
міжнародних проектів і програм.
забезпечення участі суб’єктів підприємницької діяльності у міжнародних
виставково-ярмаркових заходах як інструменту презентації економічного
потенціалу міста на світовому рівні.
2.7. Фінансові ресурси
З метою забезпечення стійкого збільшення надходжень до місцевого бюджету
шляхом створення сприятливих умов для покращення фінансового стану підприємств,
розвитку конкурентоспроможного виробництва та підприємництва, проведення
раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання жорсткої
фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків у 2021 році
визначено такі основні завдання та заходи:
зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету шляхом: забезпечення
виконання місцевого бюджету у відповідності до затверджених показників;
щоквартальне нарощування доходів місцевого бюджету при забезпеченні його
збалансованості відповідно до темпів зростання макроекономічних показників;
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здійснення поглибленого аналізу виконання місцевого бюджету, виявлення
додаткових резервів для його наповнення та забезпечення у повному обсязі
бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату
енергоносіїв бюджетних установ;
проведення роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення
податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, які несприятливо
впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових зборів до
місцевого бюджету.
налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше
підвищення рівня добровільної сплати платежів;
забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджетів усіх
рівнів;
проведення цілеспрямованої роботи по скороченню податкового боргу, подоланню
збиткової діяльності суб‘єктів господарювання;
проведення роботи щодо виявлення найманих осіб без належного оформлення
трудових угод з роботодавцями та залучення громадян до державної реєстрації;
інвентаризація програм, затверджених міською радою та визначення їх
пріоритетності щодо фінансування;
недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у
бюджетній сфері;
розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в разі
систематичної несплати орендної плати громадянами, фізичними особами суб’єктами господарювання та юридичними особами;
спрямування коштів бюджету розвитку на модернізацію об’єктів інфраструктури в
місті, для підвищення інвестиційної привабливості та інноваційного розвитку
міста;
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
забезпечення економного та ефективного використання видатків на енергоносії,
транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо.
3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК.
Реалізацію заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями
розвитку на 2022-2023 роки передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,
обласного і місцевих бюджетів (за узгодженням) в межах видатків, що передбачені для
головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за їх виконання, а також
інших джерел, не заборонених законодавством.
У 2021 році в місті здійснюватиметься реалізація 36 місцевих комплексних та
цільових програм, розробниками, відповідальними виконавцями та головними
розпорядниками бюджетних коштів яких є 12 структурних підрозділів облдержадміністрації та
апарат Київської облдержадміністрації.
Серед структурних підрозділів виконавчого комітету Ірпінської міської ради
найбільшу кількість обласних цільових програм мають Управління інфраструктурного
розвитку, інвестицій та житлово-комунального (12 програми), відділ з питань
надзвичайних ситуацій, оборони та мобілізаційної (5 програм), Управління праці та
соціального захисту населення Ірпінської міської ради (6 програм) та Управління освіти (7
програм)
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське у 2019-2021 роках

№
з/п

Назва показника

1

2
Індекс промислового
1. виробництва, у
порівнянних цінах
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
2.
відпускних цінах
підприємств
- у розрахунку на 1
2.1
особу
Кількість малих
3. підприємств на 10 тис.
осіб наявного населення
Частка малих
підприємств у
4.
загальному обсязі
реалізованої продукції
5.
5.1
6.

Обсяг прямих іноземних
інвестицій, всього
- у розрахунку на 1
особу
Обсяги роздрібного
товаро-обороту

7.

Обсяг експорту послуг

8.

Обсяг імпорту послуг

Кількість
9. загальноосвітніх
навчальних закладів
9.1
- учнів у них
Кількість дитячих
10.
дошкільних закладів
10.1
- дітей у них
Кількість лікарняних
11.
закладів
Кількість лікарняних
12.
ліжок

Одиниця
2019рік
виміру

2021
2020 рік
рік
(очік.) (прогноз
)
5
6

2021 рік
до 2020 року
+/-

%

7

8

3

4

%

137,4

127,1

111,0

Х

Х

млн. грн.

4801,2

6102,9

6774,2

Х

Х

тис.
грн.

50,1

61,5

66,7

Х

Х

од.

109

111

115

+4

104,0

%

29,2

30,0

31,0

Х

Х

13071,3*

13451,4

+380,1

102,9

тис. дол.
13253,8
США.
дол.
США

143,6

141,6*

142,6

+1

100,7

млн. грн.

2266,4

3002,7

3903,5

+900,8

130

9960,9

10117,9

+157,0

101,6

10458,3

10335,3

-123,0

98,8

тис. дол.
8513,6
США
тис. дол.
10855,7
США
од.

21

24

25

+1

104,2

тис. осіб

11555

13059

14680

+1621

112,4

од.

23

30

32

+2

106,7

тис. осіб

3697

3518

3693

+175

105

од.

11

11

12

+1

109,1

ліжок

435

435

785

+350

146
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№
з/п
1
12.1

13.
13.1
13.2

13.3

13.4
14.
14.1.
14.2.
15.

16.

Назва показника

Одиниця
2019рік
виміру

2
3
4
- у тому числі кількість
ліжок
28,47
ліжок на 10 тис. населення
Введення в експлуатацію
об’єктів соціальної
сфери за рахунок усіх
джерел фінансування:
Загальної площі житла
кв.м
184736
Закладів освіти
уч.місць
980
З них дитячих
місць
250
дошкільних закладів
- з них загальноосвітніх
уч.місць
730
шкіл
Закладів охорони
ліжок
здоров’я
відв. за
- з них поліклінік
зміну
Закладів культури
од.
Ремонт автомобільних
доріг комунальної
власності:
- капітальний ремонт
м²
7045
доріг
- поточний ремонт
6300
м²
доріг
Середньорічна
чисельність наявного
тис. осіб
95,8
населення

Кількість зареєстрованих
безробітних

осіб

Середньомісячна
номінальна заробітна
17.
грн.
плата одного штатного
працівника
*- стаистичні дані за 9 місяців 2019.

2021
2020 рік
рік
(очік.) (прогноз
)
5
6

2021 рік
до 2020 року
+/-

%

7

8

30,2

81,2

+51,0

269

218800
789

194882
1050

-23918
Х

89
Х

175

250

Х

Х

614

800

Х

Х

-

595

Х

Х

-

940

Х

Х

-

1

Х

Х

22758*
7000*

8500
6500

-14258
-500

37,4
92,9

99,3*

101,6

+2,3

102,3

520

455*

430

Х

Х

9296

10916*

11936

+1020

109,3
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ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної
громади у 2021-2023 роках
№
з/п

Назва показника

Одиниц
2021 рік
я виміру

2022 рік

2023 рік

1.

Індекс промислового
виробництва, у порівняних цінах

%

110

112

111

2.

Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах
підприємств

млн грн

5332,3

5972,2

6629,1

3.

Кількість малих і середніх
підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення

од.

112

114

116

4.

Частка малих підприємств у
загальному обсязі реалізованої
продукції

%

34

35,5

36,0

5.

Загальна сума надходжень до
бюджетів усіх рівнів, одержаних
від діяльності малого та
середнього підприємництва

млн..грн

1005,0

1200,0

1240,0

6.

Обсяг прямих іноземних
інвестицій, наростаючим
підсумком

млн дол.
13,5
США

13,6

13,7

7.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі млн грн

6612,4

8265,6

8.

Обсяг експорту товарів

млн дол.
38,9
США

39,7

40,4

9.

Обсяг імпорту товарів

млн дол.
57,8
США

54,9

52,8

10.

Введення в експлуатацію
загальної площі житла за рахунок
усіх джерел фінансування

тис.кв.м

159,2

140,1

5289,9

180,9
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№
з/п

Назва показника

Одиниц
2021 рік
я виміру

2022 рік

2023 рік

11.

Середньомісячна номінальна
заробітна плата одного штатного
працівника

грн

11 153,9

12603,9

14116,4

12.

Рівень безробіття населення,
визначеного за методологією
МОП, у віці 15-70 років, у % до
економічно активного населення
відповідної вікової групи

%

3,6

3,0

2,9

