
 

 

 Інформація  
про результати моніторингу виконання програми  соціально-економічного розвитку м. 

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (І півріччя 2018 року) 

 

1. Соціальна сфера 

1.1. Зайнятість населення та ринок праці. 

Протягом першого півріччя 2018 року в Ірпінському міському центрі зайнятості 

зареєстровано та надано статус безробітного 317 особам, працевлаштовано 57 осіб. Станом на 

25.06.2018 рік на обліку перебуває 168 осіб зареєстрованих не за місцем постійного 

проживання. 

В першому півріччі 2018 року до Ірпінського міського центру зайнятості за сприянням у 

працевлаштуванні звернулось 771 особа. На 25.06.2018 року на обліку в Ірпінському міському 

центрі зайнятості перебуває 1351 особа, серед них: 511 осіб, яким надано статус безробітного з 

них – 419 особи отримують допомогу по безробіттю. Виконання показників становлять: 

кількість осіб забезпечених роботою всього (за направленням дцз, самостійно, договорами цпх) 

– 355 осіб, працевлаштування  безробітних – 176 осіб, залучено до громадських робіт та робіт 

тимчасового характеру – 102 особи, направлено на професійне навчання – 109 осіб. 

За звітний період знято з реєстрації 298 трудових договорів між фізичними особами та 

найманими працівниками. Діючих на 02.07.2018 р. – 758 трудових договорів між фізичними 

особами та найманими працівниками. 

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків реалізації політики 

зайнятості є організація громадських робіт. Відповідно до Програми зайнятості населення на 

2018- 2022 рр. укладено договори з підприємствами  і організаціями на організацію 

оплачуваних громадських робіт. Протягом звітного періоду залучено до участі в оплачуваних 

громадських роботах безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості 102 особи. 

Фахівцями Ірпінського міського центру зайнятості проведено 6 семінарів з орієнтації на 

громадські роботи та роботи тимчасового характеру в якому взяли участь 76 осіб. 

Постійно проводяться семінари та співбесіди з роботодавцями на яких вивчається 

потреба роботодавців у професійних кадрах. Протягом звітного періоду проведено 24 семінари 

з кадровими службами підприємств, установ організацій. 

Протягом першого півріччя 2018 року до центру зайнятості звернулась 1 особа, що 

звільнилась з місць позбавлення волі. За вищевказаний період до Ірпінському міського центру 

зайнятості  за пошуком роботи звернулось 37 осіб з інвалідністю, яким надано профорієнтаційні 

та профінформаційні послуги, з них 34 особи отримували допомогу по безробіттю. Всього 

працевлаштовано 2 особи зазначеної категорії. Протягом 1 півріччя 2018 року всього надано 

151 профорієнтаційну послугу. Всього охоплено профорієнтаційними послугами 37 осіб, з них 

34 безробітних.  

 На кінець звітного періоду на обліку в Ірпінському міському центрі зайнятості 

перебуває 24 особи з інвалідністю, яким надаються послуги з підбору підходящої роботи.  

Станом на 25.06.2018 р. в Єдиній інформаційно – аналітичній системі служби зайнятості 

в Ірпінському регіоні зареєстровано 3 вакантних місця, на яких створені умови для 

працевлаштування інвалідів (ТОВ «ВАЛЬМАР» прибиральник службових приміщень, МАЛЕ 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДА» укладальник-пакувальник, ТОВ «ІРПІНСЬКЕ АТП 

13250» слюсар з ремонту колісних транспортних засобів). Забезпечено організацію 

профорієнтаційної роботи з інвалідами, які не досягли пенсійного віку та учасниками АТО, які 

звернулись до Ірпінського МЦЗ за профдіагностичними консультаціями для отримання картки 

індивідуальної консультації для подання до місцевих органів праці та соціального захисту 

населення. Таку картку отримала 1 особа з числа учасників АТО. 

Протягом першого півріччя 2018 року Ірпінським міським центром зайнятості 

направлено на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 109 осіб, з них 

пройшли підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві підприємств, організацій – 86 

осіб. Основні напрямки навчання: менеджер, кондитер, кухар, бухгалтерський облік і аудит, 

продавець продовольчих товарів, кадровий менеджмент, перукар, адміністратори. 

Протягом звітного періоду 166 профінформаційних та профконсультаційних заходів для 



 

 

молоді в тому числі внутрішньо переміщених осіб, в яких фактично взяло участь 2434 особи. 

Проведено 12 профорієнтаційних семінарів для учнівської молоді в яких взяло участь 221 

особа, та 1 професіографічна екскурсія в якій взяло участь 20 осіб. 

Впродовж звітного періоду чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, 

усього 3561 особа, з них мали статус безробітного – 830 осіб, інші категорії – 2731 особа, з них  

1556 осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх 

навчальних закладів – 1176 осіб. Усього чисельність наданих послуг –6344, з них – 3379 особам, 

які мали статус безробітного, зайнятому населенню – 2965. 

Протягом звітного періоду до Ірпінського МЦЗ за допомогою у сприянні 

працевлаштуванню звернулось 365 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню.   

Фахівцями Ірпінського міського центру зайнятості за звітний період  працевлаштовано 

50 осіб за направленням служби зайнятості, які підпадають під п’ятивідсоткову квоту на 

підприємствах Ірпінського регіону, 35 осіб направлено на професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості, в тому числі 

шляхом стажування з подальшим працевлаштуванням. На 25.06.2018 статус безробітного мають 

210 осіб, які підпадають під п’ятивідсоткову квоту на підприємствах Ірпінського регіону та 180 

з них отримують допомогу по безробіттю. 

Працевлаштування військовослужбовців демобілізованих в т.ч. з зони АТО, підвищення 

їх конкурентоспроможності на ринку праці є гострою проблемою сьогодення. Для її подолання 

необхідне поєднання зусиль громадськості, роботодавців та служби зайнятості. 

Фахівцями Ірпінського міського центру зайнятості організовано та проведено 3 

профінформаційних семінарів для ВПО, в яких взяли участь понад 30 осіб та 3 інформаційних 

семінари для військовослужбовців та учасників АТО в яких взяли участь понад 13 осіб. 

Протягом 1 півріччя 2018 року  до Ірпінського міського центру зайнятості звернулось за 

соціальними послугами 28 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідки про взяття на 

облік з початку дії постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509 та потребують 

працевлаштування за допомогою служби зайнятості. На 25.06.2018 року на обліку перебуває 70 

ВПО З них: мають статус безробітного - 33 особи, призначено або поновлено допомогу по 

безробіттю – 30 особам, працевлаштовано – 16 осіб. Всього з 01.10.2014 по 25.06.2018 з числа 

ВПО звернулось – 697 осіб. 

Протягом  звітного періоду до Ірпінського міського центру зайнятості звернулось за 

соціальними послугами 23 військовослужбовця демобілізованих в т.ч. з зони АТО та 

потребують працевлаштування за допомогою служби зайнятості. На 25.06.2018 року на обліку 

перебуває 35 таких осіб, з них: мають статус безробітного - 26 осіб, отримують допомогу по 

безробіттю – 23 особи. 

1.2. 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 01.07.2018р. заборгованість із заробітної плати 

на підприємствах, в установах та організаціях м. Ірпеня та селищ відсутня. Середня заробітна 

плата м. Ірпінь  за І півріччя 2018 року становить 8187,0 грн., а це на 30,6 % вище ніж за 

аналогічний період минулого року.  

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-червня 2018 р. проведено 6 засідань 

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 2018 року  проведено 6 засідань робочої групи. На засіданнях  

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 14.02.2017р. №25 утворена та проводить свою роботу (6 

засідань) робоча група з питання забезпечення  реалізації рішень, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної   плати. 

На сторінках  газети «Ірпінський вісник» та на веб-сайті Ірпінської міської  ради систематично 

розміщується інформація  з даної тематики.  

                  

1.3. Пенсійне забезпечення. 

Станом на 01.07.2018 року в Ірпінському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 

України Київської області на обліку перебуває 22765 пенсіонерів,  з яких 18987 осіб отримують 

пенсію за віком, 2450 осіб  отримують   пенсію  по інвалідності, 895 осіб - отримують пенсії по 

втраті годувальника, 297 – по вислузі років, 131 – соціальні пенсії, 5 – довічне утримання 

суддів. За 6 місяців 2018 року управлінням було виплачено пенсій та допомог на  загальну суму 

814629,74  тис. грн. Середньомісячний розмір пенсії станом на 01.07.2018р. складає 2869,33 

грн., який порівняно з розміром пенсії станом на 01.07.2017 року  збільшився на 846,14 грн. 

В  частині виконання планових показників по страховим внескам у першому півріччі 

2018 управління виконало завдання на 109,4% (план –1966,7 тис. грн.; факт –  2152,4 тис. грн.). 

Загальна сума заборгованості зі сплати обов’язкових платежів станом на 01.07.2018р. складає  

7724,7 тис. грн. в т.ч.: 

- борг економічно-активних платників – 319,9 тис. грн; 

- борг платників, що мають статус безнадійного боргу 1012,6 тис. грн; 

- борг підприємств, що перебувають в стадії банкрутства – 6392,2 тис. грн. 

 Станом на 01.07.2018р.  сума заборгованості зі сплати страхових внесків складає 1250,9 

тис. грн. в тому числі недоїмка 657,2 тис .грн. Борг економічно-активних платників складає  

319,9 тис.грн (в т.ч. недоїмка 160,0 тис. грн.)  

З початку року в рахунок погашення заборгованості надійшло коштів в загальній сумі 

300,9 тис. грн по пільгових пенсіях 53,1 тис. грн. З початку року ріст заборгованості відбувся в 

частині фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. Такий ріст зумовлений тим, 

що не в повному обсязі надходять надходження від підприємства, що перебуває в стадії 

банкрутства: (ПАТ БЗ «Теплозвукоізоляція») та зростання заборгованості у підприємства з 

дієвим статусом боргу (ДП РБУ МВС України) 

 

1.4. Соціальний захист населення. 

В місті Ірпінь 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 1237 сім’ям на житлово-комунальні послуги на суму 49753,5 тис. грн.  

Станом на 1 липня 2018 року в управлінні отримують державну соціальну допомогу 

наступні категорії осіб: 4586 – допомога при народженні дитини; 17 – допомога при 

усиновленні дитини; 229 – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 71 – допомога на дітей, 

над якими встановлено опіку; 346 – допомога на дітей одиноким матерям; 770 – державна 

соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам; 134 – державна соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям; 12 – тимчасова державна допомога дітям; 56 – допомога на 

догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; 164 – державна соціальна 

допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної 

допомоги на догляд; 1 – виплата непрацездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. 

З  початку 2018 р. за рахунок субвенції з державного бюджету виплачено  державних 

допомог у сумі 52437,5 тис.грн. Виплати допомоги при народженні дитини складають  за  



 

 

звітний період 2018 р. 11147,4 тис.грн. В управлінні перебувають на обліку 8862 

домогосподарства, які звернулись за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних 

послуг. На обліку в управлінні у ЄДАРП (єдиному державному атоматизованому реєстрі 

пільговиків)  перебуває 16894 осіб.  

За І півріччя 2018 року проведено відшкодування витрат за житлово-кумальні послуги на  

загальну суму 19 124 тис. грн. З них користуються пільгами на житлово-комунальні послуги: 

- 1561 – згідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- 653 - згідно ЗУ « Про соціальний захист дітей війни»; 

- 2024 - згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- 483 - згідно ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; 

- 1 - згідно ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» 

- 45 - згідно ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей»; 

- 27 - згідно ЗУ «Про освіту»; 

- 12 - згідно ЗУ « Основи законодавства України про охорону здоров’я»; 

- 1037 - згідно ЗУ «Про охорону дитинства».  

В І півріччі 2018 року проведено виплати згідно Постанови КМУ № 1045 від 28.12.2016р. 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» на загальну суму 2 705 тис. грн. – 1909 студентам вищих навчальних закладів. 

Станом на 01.07.2018 в управлінні перебуває на обліку 2545 потерпілих І-ІІ категорія 

ЧАЕС з них:  І категорія ЧАЕС – 1317 осіб; ІІ категорія ЧАЕС – 1228 осіб;  9 дітей–інвалідів, 

інвалідність яких пов’язана з впливом ЧАЕС. За звітний період виплачено на харчування  І-ІІ 

категорії ЧАЕС 4826608,94 грн. Профінансовано оздоровлення для І категорії ЧАЕС та 10 

дітям-інвалідам у сумі 170389,94 грн. Вихідна допомога у зв’язку з скороченням штату складає 

ліквідаторам І-ІІІ категорії в сумі 44390,06 грн. проведено виплати додаткової відпустки 

(14робочих/16 календарних дні) І-ІІ категорії  162 особам на суму 761787,35 грн. 

Відповідно до Закону України „Про  статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з початку  2018р. виплачено допомог та  

компенсацій постраждалим мешканцям регіону  на суму  6159170,92.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, інвалідів, в 

першу чергу пільгових категорій громадян: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників 

АТО, сімей загиблих військовослужбовців, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт. 

Одним з важливих питань в комплексному обслуговуванні малозахищених верств 

населення - є надання матеріальної та натуральної допомоги відповідним категоріям населення. 

Для цього управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради, 

ветеранські  організації  міста та селищ систематично проводять обстеження матеріально-

побутових умов  проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних 

громадян, малозабезпечених сімей з метою вивчення їх потреб та надання адресної  допомоги.  

   Комісіями по наданню матеріальної допомоги при виконкомах міської та селищних рад  

протягом  1 півріччя 2018 року   було надано одноразову матеріальну допомогу  на суму  1180,2 

тис. грн., з них: в м. Ірпені - 151 особі на загальну суму  767,7 тис. грн; в сел. Гостомель –  70 

особам   на загальну суму 393,7 тис. грн.; в сел. Ворзель –  25 особам на загальну суму  18,8 тис. 

грн. 

При призначенні житлових субсидій комісією з питань здійснення соціальних  виплат  

внутрішньо переміщеним особам,  призначення  житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової допомоги постраждалим особам та 



 

 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради протягом І 

півріччя 2018  року  було розглянуто   5966 особових справ. 

Оздоровлено у санаторно-курортних закладах 50 осіб на суму 334964,00 грн. Протягом 1 

півріччя 2018 року  управлінням  праці та соціального захисту населення укладено 56 договорів 

на санаторно-курортне оздоровлення нижче перерахованих категорій пільговиків на загальну 

суму 457,384 тис. грн. З них: 20- учасники бойових дій з числа АТО ( на суму 163596,86 грн.); 3 

– Інваліди АТО (на суму 20466 грн); 18 – Інваліди загального захворювання в тому числі з 

дитинства (на суму 128526 грн).; 7 – Інваліди загального захворювання (спинальники) на суму 

144795 грн. Також 4 путівки інвалідам війни надано управлінням через департамент 

соціального захисту населення Київської області. 

  За звітний період укладено 6 трьохсторонніх договорів  на забезпечення технічними 

засобами реабілітації згідно постанови Кабінету Міністрів України в редакції від 14 березня 

2018 р. № 238 на загальну суму 269290,72 грн. З них: протези нижніх кінцівок – на суму 135154 

грн;  багатофункціональні крісла колісні – на суму 30896 грн.; ортези на нижні кінцівки 

шарнірні – на  суму 35858 грн.; протези нижніх кінцівок – на загальну суму – 30861 грн.; ортези 

на нижні кінцівки шарнірні – на суму 36521 грн. Своєчасно виплачуються компенсації на 

бензин, технічне обслуговування автомобіля.  

  Управлінням праці та соціального захисту населення  через місцеві засоби інформації 

постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо змін чи  

доповнень до чинного законодавства України з питань  соціального захисту населення.  

Управлінням на постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед населення та розміщення інформацій 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/), щотижнево подається 

інформація для розміщення у місцевій газеті «Ірпінський вісник», інформація для громадян 

постійно транслюється на електронному моніторі в холлі управління.  

Так за перше півріччя 2018 року  на фейсбук-сторінці управління розміщено 120 

інформацій, на сторінці Ірпінської міської ради в розділі управління розміщено 117 інформацій, 

у газеті «Ірпінський вісник» розміщена 21 інформація.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.5 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. 

Станом на 01.06.2018 за статистичними даними у місті Ірпінь наявного населення – 

92569 осіб, постійного населення – 91476 осіб. Обсяг приросту населення має друге позитивне 

значення по Київській області та становить 1571 особа. У січні-червні 2018 року  в місті 

народилося 340 дітей, а померло – 503 особи природне скорочення склало -163 особи. Окремо 

треба відмітити збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, яких на сьогодні 

зареєстровано в місті більше 8 тисяч осіб, що тягне за собою додаткове навантаження на 

заклади освіти, медицини культури та інші. 

    На первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї  перебуває 141 дитина-сирота та 

дитина, позбавлена батьківського піклування. На території  Приірпіння  функціонує три 

дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дві прийомні сім’ї, в яких виховується 8 дітей. На обліку із 

усиновлення перебуває 30 дітей. 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 41 дитина, яка опинилися в 

складних життєвих обставинах. За І півріччя 2018 року  служба звернулась з  2 позовами в суд 

щодо позбавлення батьків батьківських прав. З метою  соціально-правового захисту дітей, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, негативних проявів у дитячому 



 

 

середовищі, пропаганди здорового способу життя  на виконання затверджених міських програм 

службою у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради у І півріччі 2018 року  було проведено 

наступні заходи: проведення міського конкурсу-фестивалю "Молодь обирає здоров‘я" (цьогоріч 

у конкурсі взяли участь 7 команд); проведення заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, 

дня родини (концертна програма, привітання та вшанування матерів, дружин загинувших, 

поранених учасників антитерористичної операції, багатодітних матерів, матерів-вихователів 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей); - проведення міських заходів з нагоди 

Дня захисту дітей (міський конкурс малюнку на асфальті "Діти Ірпеня"; організація екскурсії 

для дітей з обмеженими можливостями в Океанаріум та музей Київ в мініатюрі); в рамках 

проведення акції "З любов‘ю до дітей" надано адресну матеріальну допомогу сім’ям, які 

опинилися в складних життєвих обставинах на суму 12 тис. грн., проведення  заходів з нагоди 

Дня молоді (вручення стипендії  міського голови обдарованій молоді на суму 30 тис. грн.); за І 

півріччя 2018 року проведено 95 рейдів: "Увага дитина", "Підліток", "Праця неповнолітніх"; 

проведення призовної кампанії "Весна-2018";проведення довготривалого семінару для опікунів, 

прийомних батьків, та батьків-вихователів спільно з Громадською організацією "Інститут 

травми розвитку дитини"; участь в обласному заході  літня таборівка "Студмістечко"; 

проведення круглого столу на тему: "Взаємодія державного та громадського сектору при роботі 

з підлітками, які практикують ризиковану поведінку в місті Ірпінь". На меті представників ВБО 

"Конвіктус Україна", МБФ "Альянс громадського здоров'я" та МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" 

було налагодження взаємодії місцевих державних та громадських організацій, щодо визначення 

потреб підлітків та молоді вразливих груп та сприяння задоволення інтересів цільової групи на 

місцевому рівні, шляхом створення карти послуг для підлітків та молоді Ірпеня. 

 За І півріччя 2018 року на оздоровлення та відпочинок направлено: ДП  "Санаторій 

Україна" - 4 дітей; ДПУ "МДЦ "Артек" -  8 дітей; ДЗОВ "Рассвет" - 9 дітей; УДЦ "Молода 

гвардія" - 7 дітей; ПДЗОВ «Шаяни» (Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Ракош) - 135 дітей; 

ТОВ "Прибрежний" (Херсонська область, Лазурне) - 85 дітей. З них: сироти, діти позбавлені 

батьківських прав - 30; діти-інваліди - 9; діти з малозабезпечених сімей - 8; діти з багатодітних 

родин - 74; діти учасників АТО - 11; діти внутрішньо-переміщених осіб - 15; діти які 

перебувають в складних життєвих обставинах - 6; діти які перебувають на диспансерному 

обліку - 57; талановиті діти, відмінники навчання - 38. 

1.6  Житлово-комунальне господарство. 

Житловий фонд міста (за виключенням будинків приватного сектору) включає 297 

будинків, в т.ч. комунальної власності – 190. 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.  

Інформація щодо виконання заходів щодо реформування житлово-комунального 

господарства: 
Назва заходу Одиниці 

виміру 
(шт., м

2
, 

п.м., 
тощо) 

Вартість 
впровад
ження 
заходу 
(тис.грн.) 

Джерело 
фінансув
ання 

капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по 
вул. Чехова в межах вул. Лисенка та вул. Лермонтова в 
м.Ірпінь 

1 лінія  63, 9 

 

місцевий 

бюджет 

капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по 
вул.Лісова від вул.Чехова в м.Ірпінь 

1 лінія 98,7 місцевий 

бюджет 
капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по 
вул.Глінки в м.Ірпінь 

1 лінія 53,3 місцевий 

бюджет 
Капітальний ремонт систем водопостачання та 
водовідведення в підвальному приміщенні м. Ірпінь 
вул. Миру, 6 

1 система  290,5  

 

місцевий 

бюджет 



 

 

Капітальний ремонт систем водопостачання та 
водовідведення в підвальному приміщенні м. Ірпінь 
вул. Миру, 10 

1 система 290,5  місцевий 

бюджет 

капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. 

Кірічека в м. Ірпінь Київської області 

 1 212, 27 місцевий 
бюджет 

будівництво зливової каналізації по вул. Вериківського 

від вул. Пушкінська до вул. Рильського в м. Ірпінь 

Київської області 

 723,24 

 

місцевий 
бюджет 

будівництво зовнішнього водопостачання та 

водовідведення до торгівельної площі по вул. 

Антонова в м. Ірпінь Київської області 

 126,82 

 

місцевий 
бюджет 

капітальний ремонт тротуару по вул. Варшавська від 

вул. Покровська до вул. Н. Рибака в м .Ірпінь Київської 

області 

 400,0   

 

місцевий 
бюджет 

капітальний ремонт ліфтів буд. за адресою 

Северинівська 128 в м. Ірпінь Київської області     

 291,26 

 

місцевий 
бюджет 

капітальний трансферт КП «УЖКГ «Ірпінь на 

капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 

Антонова 6а   

 299,00 

 

місцевий 
бюджет 

капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі 

по вул. Вериківського від вул. Пушкінська до буд. № 6 

в м. Ірпінь Київської області   

 310,92 

 

місцевий 
бюджет 

капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по 

вул.Лісова від вул.Чехова в м.Ірпінь  

 97,95 

 

місцевий 

бюджет 

будівництво пішохідної алеї по вул. Антонова в м. 

Ірпінь Київської області       

 387,15 

 

місцевий 

бюджет 

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Миру,2а в м. Ірпінь Київської області (в т. ч. 

проектування)      

 292,10 

 

місцевий 

бюджет та 

КП «УЖКГ 

«Ірпінь» 

капітальний трансферт КП «УЖКГ «Ірпінь»: на  

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Котляревського, 54 в м. Ірпінь Київської області  

 299,40 

 

місцевий 

бюджет 

внесок у статутний капітал КП «Ірпіньводоканал»: 

капітальний трансферт на будівництво зовнішніх 

мереж самопливної та напірної каналізації, зовнішніх 

мереж водопроводу по вул.Найкраща, вул.Ломоносова, 

вул.10-та Лінія, вул.11-та Лінія, вул.Гостомельське 

шосе в м.Ірпінь, Київської області 

 4900,00 

 

місцевий 

бюджет 

капітальний ремонт покрівлі в СЗОШ І-ІІІ ст.№1 по 

вул.Тургенівська,17 м.Ірпінь, Київської обл.  

 1492,55 

 

місцевий 

бюджет 

З метою забезпечення умов для прискорення впровадження інституту ефективного 

власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом, формування 

конкурентного середовища на ринку комунальних послуг у 1 півріччі 2018 року  успішно 

запроваджується Програма сприяння створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків. На сьогоднішній день в м. Іріпнь налічується 133 ОСББ та 18 в селищах. 

 

Динаміка заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг населенням (тис.грн.) 

за  І півріччя  2018 року 

 01.01.18 01.02.18 01.03.18 01.04.18 01.05.18 01.06.18 

КПП 

Теплоенергопостач" 

18386,0 20277,8 22241,6 19757,5 19757,5, 18212,2 

КП "УЖКГ "Ірпінь" 2566,8 2504,2 2493,8 2902,8 2627,3 2902,8 

КП Ірпіньводоканал" 4326,9 4686,0 4502,6 6402,9 6326,2 6402,9 

  
 

 



 

 

 25279,7 27468 29238 29063,2 28711 27517,9 
 

 

Енергозабезпечення та енергозбереження. 

При виконавчому комітеті Ірпінської міської ради створену посаду енергоменеджера, який 

виконує ряд функцій направлених на удосконалення системи управління енергоспоживанням в 

Ірпені. Так протягом І півріччя 2018 року  на основі щоденного моніторингу фактичного 

споживання енергоресурсів відпрацьовувалися ліміти споживання по комунальним закладам та 

установам. Встановлено фактичні ліміти, ведеться щоденний контроль за їх виконанням, що на 

відсотків понад 15% зменшило споживання.  

Проведено технічне переоснащення (реконструкція) з впровадженням заходів з 

енергозбереження котельні по вул. Мінеральна, 7. Проведено закупівлю попередньо-

ізольованих труб для заміни аварійних ділянок теплової мережі що дозволить зменшити теплові 

втрати. 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 

монітори та слідкувати за використанням паливо-мастильних матеріалів. 

Продовжується робота з встановлення LED освітлення з метою заміни вуличного 

освітлення на економічне та енергоефективне. В даний час по місту вже встановлено1000 

економічних ламп та світильників у вуличному освітленні з 5000 (загальної кількості по 

місту).Здійснено реконструкцію шляхом заміни понад 3 км. зовнішніх тепломереж.  

У комунальній власності міста знаходиться 1320 тис.м
2
 доріг, протяжністю 132  км. (у 

т.ч. з твердим покриттям – 110 км), 41 км тротуарів та пішохідних доріжок з твердим 

покриттям. Значна кількість існуючих доріг не відповідають сучасним нормативним вимогам. 

Значно погіршився стан дорожнього покриття доріг через зростання інтенсивності руху 

автотранспорту та за рахунок  впливу природного  зносу  існуючих конструкцій дорожнього 

одягу. Протягом І півріччя  2018 проведено ямковий ремонт доріг 5961,14 м
2
. 

 

1.7    Містобудування та архітектура 

З початку 2018 року виконавчим комітетом Ірпінської міської ради здійснювався 

постійний будівельний моніторинг та розпочато роботу по збору вихідних даних для оновлення 

містобудівної документації міста Ірпінь. Завершено програму коригування Генерального плану 

селища Гостомель та рішенням Гостомельської селищної ради затверджено Генеральний план 

селища. 

У І півріччі 2018 року зареєстровано та видано 221 будівельний паспорт на забудову 

земельних ділянок і 57 містобудівних умов та обмежень. Удосконалюється робота служби 

містобудівного кадастру при відділі. 

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. Обсяг виконаних будівельних 

робіт  за січень-червень 2018 року по м. Ірпінь склав 85861 тис. грн. (що складає  3,5% обсягів 

по Київській області) та вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. 

У місті Ірпінь у січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію 66,7 тис.м
2
 житла (нове 

будівництво), що становить 37,7% обсягу січня–червня 2017р. За підсумками січня–червня 

2018р. місто Ірпінь посідає 2 місце серед адміністративних територій Київщини з питомою 

вагою 11,2% від загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла. 

У січні–червні 2018р. у місті Ірпінь прийнято в експлуатацію 1151 квартири. Середній 

розмір квартири, прийнятої в експлуатацію у місті становив 57,9 м
2
 загальної площі. Значну 

частину (75,1%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й 

більше квартирами, 24,9% – в одноквартирних будинках. 



 

 

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення у місті Ірпінь прийнято в експлуатацію 

759,5 м
2
 загальної площі житла. 

Крім того, у січні–червні 2018р. у місті Ірпінь прийнято в експлуатацію дачні та садові 

будинки загальною площею 104 м
2 

(нове будівництво). 

2. Гуманітарна сфера 

2.1. Охорона здоров´я 

Станом на 01.07.2018 року медична допомога надавалась закладами:  

- КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня»: багатопрофільний стаціонар, Ірпінська міська 

поліклініка, Ірпінський пологовий будинок, Ірпінська дитяча міська лікарня; 

- КЗ «Ірпінський міський центр ПМСД»: Ворзельська амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини, Гостомельська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 

Коцюбинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, Ірпінська амбулаторія 

ЗПСМ № 1, Ірпінська амбулаторія ЗПСМ № 2, Ірпінська амбулаторія ЗПСМ № 3, Ірпінська 

амбулаторія ЗПСМ № 4.  

Станом на 01.07.2018 р в ЛПЗ  працювало 1118 працівників (разом з госпрозрахунковим 

відділенням та відділенням переливання крові). Штатна чисельність КЗ «ІЦМЛ» ІМР  та КЗ 

«ІМЦПМСД» становить 1357,75 штатних одиниць, в тому числі лікарів – 350,5 посад.  

Фактично зайнято –  1164,50 штатних одиниць, в тому числі  посад лікарів – 282,5.  

Демографічні показники: 

Показники 
01.07.2017 

рік 

01.07.2018 

рік 

Народилось дітей по регіону без Бучі 471 398 

Народилося дітей живими у пологовому будинку 395 333 

Народжуваність 4,88 3,76 ‰ 

Померло всього 538 527 

     З них дорослих 537 526 

     З них дітей до 1 року 1 1 

   З них – до 7-ми діб 1 1 

     З них дітей старше 1 року 0 0 

Загальна смертність 5,57 4.97 ‰ 

Дитяча смертність 0 0.04 ‰ 

Малюкова смертність  2.51 ‰ 

Мертвонароджених по пологовому будинку 3 1 

Мертвонароджених по регіону без м.Буча 1 1 

Перинатальна смертність по пологовому будинку 12,6 5.99 ‰ 

Рання неонатальна смертність по пологовому будинку 5,06 3.00 ‰ 

Коефіцієнт мертвонародження по пологовому будинку 7,54 2.99 ‰ 

Перинатальна смертність по регіону  4,24 5.01 ‰ 

Коефіцієнт мертвонародження по регіону 2,11 2.50 ‰ 

Материнська смертність 0 0 

Природний приріст населення -0,86 -1.21 

Стаціонарну допомогу надають : 

Багатопрофільний стаціонар – 310 ліжок; Ірпінська дитяча міська лікарня – 40 ліжок; 

Ірпінський пологовий будинок – 85 ліжок (30 - акушерські, 30 – патологія вагітності, 25 – 

гінекологічні). 

Ліжковий фонд лікувально-профілактичних закладів регіону станом на 01.07.2018 року 

становить 435 ліжок. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить 30,20 на 10 

тис. населення (при врахуванні закріпленого контингенту з відповідним доведенням 



 

 

фінансового ресурсу – мешканців міста Ірпінь з селищами Ворзель, Гостомель, Коцюбинське та 

м. Буча).  

Профіль ліжок в стаціонарах: терапевтичні; кардіологічні; пульмонологічні; 

гастроентерологічні; хірургічні; травматологічні; інфекційні; акушерські; патологія вагітних; 

гінекологічні; неврологічні; ЛОР; соматичні педіатричні. 

Рівень госпіталізації складає 479 на 10 000 населення. За І півріччя 2018 року 

стаціонарно проліковано 6668 осіб. 

Амбулаторно-поліклінічна робота. 

Забезпеченість населення амбулаторно-поліклінічною допомогою становить 23,98. 

Розрахункова потужність складає 1424 відвідувань в зміну. Фактична потужність без 

відвідувань вдома склала 1239. В кожному закладі функціонує денний стаціонар, загальна 

кількість ліжок по регіону становить 70.  Забезпеченість ліжками денного стаціонару на 10 000 

населення  складає 6,6. 

Поширеність та захворюваність в 1 півріччі 2018 року в порівняні  з 1 півріччям 

2017 року: 

- поширеність серед дитячого населення  зменшилась на 19,4 %, захворюваність 

зменшилась на 25,3 %; 

- поширеність у підлітків зменшилась на 5,5 %, захворюваність зменшилась на 19,5 %; 

- поширеність серед дорослих  зменшилась на 6,2 %,  захворюваність зменшилась на 

11,1 %. 

Профілактичними оглядами охоплено більше 70% населення м. Ірпінь та селищ. За 

результатами профілактичних оглядів призначаються відповідне лікування та оздоровлення. 

В 1 півріччі 2018 року лікувально-профілактичними закладами надавалась медична 

допомога в плановому та ургентному порядку як амбулаторно та стаціонарно згідно протоколів 

та стандартів надання медичної допомоги. Проводилася робота по перетворенню комунальних 

закладів «Ірпінська центральна міська лікарня» та «Ірпінський міський центр ПМСД» в 

Комунальні некомерційні підприємства.  

З метою впровадження медичної реформи в м. Ірпінь, селищах Гостомель, Ворзель, 

Коцюбинське проводиться робота по підписанню Декларацій із дільничними (сімейними) 

лікарями, дільничними педіатрами, дільничними терапевтами. Станом на 01.07.2018 р 

оформлено 12962 декларації. 

Проводиться підготовча робота до підключення лікувальних закладів до eHealth. 

Паралельно розпочалась робота по впровадженню програмами інформатизації закладів КЗ 

«ІМЦПМСД» та КЗ «ІЦМЛ». Закуплені комп’ютери. Розпочато впровадження Електронної 

реєстратури в усіх амбулаторіях ЗПСМ регіону. В ЛПЗ КЗ «ІЦМЛ» та КЗ «ІМЦПМСД» 

впроваджено інформаційну платформу «Акселератор медичної інформації», проведено 

роз’яснювальне заняття з представниками компанії. 

Щотижнево лікарями-хірургами хірургічного відділення багатопрофільного стаціонару 

«Ірпінська центральна міська лікарня» разом зі спеціалістами кафедри хірургії та судинної 

хірургії НМАПО їм. П. Я. Шупика проводяться консультації пацієнтів. 

Щомісячно проводиться заняття школи «Діабетична стопа», читаються лекції, живе 

спілкування зі спеціалістами, проводиться забір крові на цукровий діабет.  На базі Ірпінської 

міської поліклініці проведено курси підвищення кваліфікації фельдшерів швидкої та 

невідкладної медичної допомоги. 

В квітні 2018 року в актовій залі поліклініки, вул. Садова 38, відбулася міні – лекція з 

метою вдосконалення фахових знань лікарів сімейної медицини. Тема: «Особливості 

використання фарм – груп препаратів  при ГРВІ та алергічних захворюваннях».  

В червні 2018 р  з метою покращення умов праці медичних працівників та прискорення 

надання медичної допомоги пацієнтам придбано за кошти міського бюджету 4 нових автомобілі 

Citroen. Закуплено обладнання: фетальний монітор L8 TFT display укомплектований контролем 

матері, монітор пацієнта, електрокардіограф, діагностичний комплекс «Кардіо+», дерматоскоп 

Delta 20(T) з рукояткою, інфузійний насос. 

В 2018 р в ЛПЗ Ірпінського регіону продовжують працювати проекти: 



 

 

Про впровадження відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного 

лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, 

бронхіальну астму. 

Станом на 01.07.2018 р у проекті прийняло участь  осіб, виписано рецептів – 9721 шт,  

здійснено відшкодування на суму 678,6 тис.  грн.  

Про впровадження пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін 

на препарати інсуліну. 

За 6 місяців 2018 р реалізовано інсулінів на суму 1658,75 тис.грн. 

Розпочато  будівництво сучасного медичного центру за адресою: м.Ірпінь, вул.Садова, 

38, який включатиме в себе діагностичне відділення з апаратами КТ, МРТ та сучасним 

рентгенологічним обладнанням, лабораторний підрозділ, пологовий будинок, гінекологічне 

відділення, хірургічне відділення та операційний блок, відділення анастезіології та інтенсивної 

терапії, кардіологічне, терапевтичне відділення, дитячий стаціонар, а також підрозділ 

невідкладної медичної допомоги. 

2.2. Освіта. 

У системі  освіти м. Ірпінь функціонують 34 заклади комунальної форми власності:  14 

дошкільних навчальних заклади;  16 загальноосвітніх навчальних закладів; 3 позашкільних 

навчальних заклади;  МНВК. Крім того функціонують 9 приватних закладів, що мають ліцензію 

в сфері освітньої діяльності: 6 дошкільних закладів та 3 загальноосвітні заклади. 

З метою забезпечення сталого функціонування та розвитку освітніх закладів у бюджеті 

міста на 2018 рік передбачено значні витрати на проведення реконструкції, будівництва, та 

капітальних ремонтів, зокрема: 

1. Реконструкцію загальноосвітньої школи №17 по вул. Тищенка, 10 в м. Ірпінь 

Київської області. Загальна вартість проекту – 6,023 млн. грн. 

2. Реконструкцію ЗОШ №2 з надбудовою 3-го поверху по вул. Тургенівській 28 в м. 

Ірпінь Київської області – виділено 3,936 млн. грн. 

3. Покращення енергозбереження в ЗШ №3 виділено 1,500  млн. грн.  

4. Капітальні ремонти їдалень 5,5 млн. грн. (СЗШ №1,2,12, ЗШ № 3,17, НВО «Освіта»). 

5. Капітальний ремонт покрівель СЗШ №1,2 – 3,0 млн. грн. 

6. Заміна технологічного обладнання харчоблоків СЗШ№12,ЗШ№3,17 – 4,5 млн. грн. 

Здійснюється будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Курортній, 

завершилася реконструкція будівлі по вул. З. Алієвої (НВО “Ірпінський ліцей інноваційних 

технологій-Мала академія наук”).  

Рішенням сесії Гостомельської селищної ради виділено земельну ділянку під 

будівництво ДНЗ на 75 місць за адресою вул. Остромирська та видано дозвіл на будівництво. 

Управлінням освіти Ірпінської міської ради ініційоване продовження дії рішення ІМР від 

30.07.2014р. №4965-92-V щодо відведення земельної ділянки в м.Ірпінь по вул.Незалежності,5 в 

постійне користування для будівництва ДНЗ. Ірпінською міською радою виготовлено проектно-

кошторисну документацію щодо реконструкції та добудови ДНЗ №5 «Віночок» в м. Ірпінь по 

вул. Київський,18. 

Сформовано та затверджено мережу класів та учнів на 2017/2018 н.р, здійснено її 

оптимізацію. Першочерговим завданням оптимізації мережі навчальних закладів міста - це 

відкриття нових навчальних закладів, збільшення кількості місць у школах. 

 В рамках реалізації національно-патріотичного виховання учнівської молоді у  

навчальних закладах міста проведено: 

- уроки пам'яті «Допоки пам'ять в серці не згасає»; 

- заходи з підготовки та відзначення у навчальних закладах Дня Гідності та Свободи; 

- туристсько-краєзнавчу експедицію «Моя Батьківщина - Україна»; 

- до Дня Соборності України  проведено  конкурсу «Об'єднаймося ж, брати мої!» (уроки-

реквієми, тематичні лінійки, виховні години, бібліотечні уроки);  

- патріотичні акції присвячені пам’яті Героїв Крут (уроки-реквієми, тематичні лінійки, 

виховні години, бібліотечні уроки);  

- міський конкурс-огляд національно-патріотичних куточків у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах м. Ірпеня; 



 

 

- патріотичні акції по виготовленні вітальних листівок,  малюнків, листів, сувенірів, 

збору продуктів харчування, солодощів, одягу, миючих засобів та засобів гігієни воїнам АТО до 

Пасхальних свят; 

- засідання штабу щодо проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);  

- проведення міського етапу та участь в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

- Різдвяні Вертепи; 

- лідерами учнівського самоврядування організовано та проведено патріотичну акцію 

“Рушник єдності”, “Ми Українці”. 

2.3. Культура та туризм. 

У І півріччі 2018 року 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,  інформаційно туристичний центр; с. Ворзель: центр 

культури «Уваровський дім», бібліотека ім. Д. Бедзика; с. Гостомель: культурно-оздоровчий 

комплекс, бібліотека, будинок культури; с. 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 за  І півріччі 2018 року працювало 60 клубних формувань, в яких налічується понад 1490 

учасників. 

За звітний період відділом культури, національностей та релігій  було проведено 352 

масових заходи.  Ірпінська   бібліотечна система  надала послуги  за звітний період 8435 

читачам, видавши  112753 книги. За І півріччя 2018 року в історико-краєзнавчому музеї  було 

зафіксовано 1374 відвідування, з них дітей – 415. Було проведено: 

- Культурно-масових заходів – 106; 

- Книжкових виставок – 80; 

- Виставок декоративно-ужиткового мистецтва – 25. 

Інформаційно-туристичним  центром, який знаходиться  в музеї, було проведено 18 

екскурсій. В  дитячій музичній  школі  та школі мистецтв протягом звітного періоду навчалось  

617 дітей. Проведено 25 масових заходів. 

 Завершено інвентаризацію історико-культурних пам’яток та проведення робіт по 

внесенню пам’яток історії до реєстру. Готується видання інформаційно-туристичного довідника 

та мапи.  

Колективи відділу культури брали участь в обласних заходах, таких як 

фестиваль автентичного українського одягу «Жінка – Джерело любові»,   Всеукраїнський 

відкритий художній пленер «Зима в Ірпені», фестиваль «Різдвяна зірка», військово-

патріотичний фестиваль «Мир в усьому світі», Irpin Family Weekend – 2018, фестиваль 

«Музична родина», фестиваль «Трипілля: цивілізація» творців, Міжнародний дитячий 

мистецький фестиваль-конкурс “Irpin Kids Fest”, до кожного свята були проведені майстер-

класи.   

 У будинках культури, бібліотеках постійно проводяться заходи, щодо виховання 

громадянина-патріота України, а саме: 

- Виставка «Герої нашого часу» (про наших земляків, які загинули в зоні АТО); 

- Виставка портрет «Павло Скоропадський і Українська держава»; 

- Хвилина скорботи «Той біль із часом не минає»; 

- Героїко-патріотична зона «Україна у вогні Другої світової війни»; 

- Виставка – реквієм «Тихі зорі вічної пам’яті»; 

- Слайд – експозиція «Діти на війні»; 

- Військово - патріотичний захід до 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні; 

- Знайомство  з матір’ю-героїнею «Висока місія - Мати»  зустріч з Дмитренко Н.М.; 

- Творчий вечір Миколи Луківа «Мелодії для матері і коханої»; 

- Флешмоб до Дня Вишиванки; 



 

 

- Книжкова виставка «Конституція України – основний Закон  держави»; 

- Концерт вихідного дня: виступ народного оркестру народних інструментів 

«Українські музики», народного ансамблю старовинної пісні «Джерело»; 

- Святковий концерт до Дня Конституції України та багато іншого. 

     

2.4. Фізична культура та 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 дяльність.  

В школах працює 25 вчителів фізичної культури, з них 23 -  з вищою освітою. У 12 ДНЗ  

працює 15 інструкторів-методистів з фізичної культури. 

В м. Ірпінь та прилеглих селищах працює 18 спортивних клубів (з яких активно 

функціонує 12) та з них 2 підліткові (Атлет, шашко-шаховий). 

Фізкультурно-оздоровча робота найкраще організована в спортивних клубах  «Біличанка», 

«Пересвіт», Регбійний клуб «Ірпінь», «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 1 півріччі 2018 

року 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.  

За І півріччя 2018 р. було проведено такі спортивно-масові заходи: 

-  фестиваль спортивного сучасного танцю «MEGA-STAR 2018» в якому взяло участь 

понад 1000 дітей; 

-  відкритий міський турнір з волейболу серед чоловічих команд на кубок тренера 

Славінського Г.М., в якому взяло участь 15 команд; 

- святковий вечір «Людина Спорт 2017» та підведення підсумків спортивно-масової 

роботи за 2017 рік; 

- відкрита першість  м. Ірпеня «Кубок Княгині Ольги» серед молодших дівчат,  юніорок, 

дорослих жінок з кіокушинкай карате;  

-  VIІ Меморіальний турнір з футболу пам’яті В. Бруховецького; 

-  фестиваль спортивних родин міста  «Тато, мама, я – спортивна сім'я»; 

-  заходи до свята Хрещення  Господнього; 

-  Церемонії підняття Державного Прапора України та Прапора НОК України з нагоди 

відкриття ХХІІІ Зимових олімпійських ігор в Пьончхані; 

-  участь збірної команди м. Ірпеня у Чемпіонаті України з змішаних єдиноборств ММА; 

-  Чемпіонат Київської області з хортингу серед юнаків та дівчат, кадетів, юніорів та 

дорослих; 

-  Відкритий турнір з дзюдо на призи міського голови в м. Ірпені; 

-  фінальні змагання першості ГУ ДСНС України Київської області з волейболу в м. 

Ірпені; 

-  участь збірної команди м. Ірпеня зі спортивного орієнтування у чемпіонаті України; 

-  турнір із традиційної динамічної стрільби з лука «Wild field 2018»; 

- І обласна Спартакіада Київської області серед учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС пам’яті Героїв Чорнобиля; 

-  відкритий міський турнір з футболу «Пам’яті Героїв Чорнобиля» серед юнаків 2007-

2008р.н., 2009-2010р.н.; 



 

 

-  Відкритий  Всеукраїнський турнір з футболу серед дітей в м. Ірпені; 

-  Чемпіонат Київської області з хортингу серед юнаків та дівчат, кадетів, юніорів та 

дорослих; 

-  факельна естафета  «Всесвітній біг заради гармонії»  в місті Ірпені та селищі 

Гостомель; 

-  дитяча  велогонка «Just Rovers»; 

-  Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Восходящая звезда» у м. Ірпені; 

-  Відкритий чемпіонат міста Ірпеня з регбі; 

-  Чемпіонат Київської області з хортингу серед учнів ЗСО у розділі «Двобій»; 

-  організація та проведення спортивних уроків  в міських парках м. Ірпеня спільно з 

спортивним клубом  REFORMA; 

-  Всеукраїнський турнір з дзюдо пам`яті Героя України Дмитра Максимова; 

-  спортивні заходи у рамках фестивалю «IRPIN FEST – 2018»; 

-  Міжнародний День целіакії; 

-  благодійно-спортивний фестиваль «Irpin Dobro fest»; 

-  спортивні естафети для учасників фестивалю «Irpin Kids Fest»; 

-  турнір з футболу  “IRPIN FOOTBALL FEST” спільно з футбольною командою з 

Бразилії; 

-  дитячий турнір з футболу з нагоди Дня захисту дітей; 

-  участь Ірпінської команди в фінальній частині обласного заходу «Олімпійський день 

2018»; 

-  участь Ірпінських спортсменів у Чемпіонаті України з шахів серед юнаків та дівчат до 

8 років; 

- другий етап Всеукраїнської  спартакіади серед збірних команд державних службовців 

областей, міст Києва в м. Ірпінь; 

-  літній тур змагань із традиційної стрільби з лука  «Cross Archery». 

Проводиться постійна пропаганда і агітація фізичної культури і спорту засобами масової 

інформації міста: місцевих газет «Ірпінський вісник», «Західне передмістя», «Пульсар», а також 

на сайтах місцевих фанатів фізичної культури і спорту. 

В місті працює Дитяча юнацька спортивна школа (Ірпінська). У 1 півріччі 2018 р. 

вихованці школи активно беруть участь у Чемпіонатах України, Європи та Світу. В селищі 

Коцюбинському розвивається два види спорту: футзал (жінки, чоловіки) та дзюдо. Активно 

проводяться загально-міські спортивні заходи та свята. Для популяризації спорту та 

фізкультури серед населення регіону з метою запровадження здорового способу життя у регіоні 

щонеділі у міському парку відпочинку ім. В. Правика проводяться заняття фітнесом, йогою, 

майстер класи з хіп-хопу. 

  На загальноміських заходах проводяться показові виступи з окремих видів спорту, а 

саме: тхеквондо, гімнастики, виступи клубу «Пересвіт», «Санчін», «Хортинг», ІМГО ССЕТ 

«Жардін де ля данс», що дає можливість населенню побачити і краще познайомитися з 

невідомими для них видами спорту.  

 

3. Природокористування та безпека життєдіяльності 

У 1 півріччі 2018 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 басейну, поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими 

побутовими відходами. Відповідно Ірпінською міською радою  вжиті заходи  щодо 

водовідведення по вулицях Пушкінській та Університетській міста Ірпеня,  які  під час сильних 

дощових опадів значно ускладнювали   рух автотранспорту та мешканців міста. 

Для утримання в належному санітарному стані територій приватної житлової забудови, 

перевізниками твердих побутових відходів в рамках прийнятої у 2018 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.  



 

 

Загалом  за  І півріччя 2018  року  особливо актуальною для нашого міста  є проблема по 

ліквідації пожеж сухої трави в поймі 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. 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 5 позачергових   засідань комісії з питань ТЕБ та НС, 

розглянуті та прийняті рішення з важливих питань, зокрема такі як ліквідація аварії системи 

енергопостачання в м. Ірпінь внаслідок  якої було пошкоджено  2-і кабельні лінії в районі СМУ, 

а також  про стан захворюваності на грип то ГРВІ в навчальних закладах м. Ірпінь та селищ.  У 

міському резерві постійно є у наявності та при необхідності поновлюється резерв паливо-

мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 

   У ІІ кварталі  2018  року  рішенням Ірпінської міської ради були внесені зміни в місцеву 

«Програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру чи терористичним проявів у м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2016-2020 роки», а саме в зв'язку з тим, що пожежна рятувальна техніка та пожежний 

інвентар виходять з ладу, Ірпінською міською радою було виділено 33,0 тисяч грн. на 

придбання  пожежних  рукавів, а також виділено 600,0 тис. грн. для придбання  автомобіля  для 

перевезення мотопомпи. 

       За  звітний  період  разом з  представниками  Ірпінського МВ ГУ ДСНС   проведено 

пожежно-профілактичні відпрацювання та роздано 230 листівок інформаційно-

роз’яснювального характеру з питань   цивільного захисту серед населення міста.  

 

4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

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 71 адміністративна послуга  Ірпінською міською радою та її 

виконавчим комітетом, затверджених Рішенням сесії Ірпінської міської ради від 07.09.2017р.  

№2546-39-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/.Розглядається можливість щодо запровадження послуг з 

оформлення,видачі, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон. 

http://cnap.imr.gov.ua/


 

 

За  II квартал 2018р. через ЦНАП надано 8001 адміністративна послуга. Також 

надаються послуги комунальними підприємствами та не комерційними організаціями а саме: 

КП "Теплоенергопостач"; КП   "Ірпіньводоканал"; КП УЖКГ "Ірпінь"; РП ПАТ "Київоблгаз"; 

Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго»; Ірпінське бюро правової допомоги; Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Адміністративні послуги 

надаються оперативно, своєчасно, відкрито та прозоро.  

За оперативними даними Бородянського відділення Вишгородської ОДПІ станом на 

01.07.2018 у місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське налічується 9368 

зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва - платників податків (з них 5450 –фізичні 

особи-підприємці; 3918- юридичні особи). 

Чисельність працюючих на малих підприємствах постійно змінюється і за І півріччя 2018 

року  даний показник складає - 8550 чол. Частка малих та середніх підприємств у загальному 

випуску продукції (робіт, послуг) за звітний період складає 15,2 %.  

Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб до бюджетів всіх 

рівнів за І півріччя 2018 року складає: від юридичних осіб – 61,4% та від фізичних осіб – 23,1%. 

Загальна площа орендованих приміщень, що перебувають у комунальній власності та 

використовуються 134 суб’єктами підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу 

становить 18755,95 кв.м. 

В межах забезпечення єдиної державної регуляторної політики на офіційному веб-сайті 

Ірпінської міської ради за І півріччя 2018 року оприлюднено 2 проекти регуляторних актів, з 

яких 2 пройшов всі стадії регуляторного процесу та були прийняті. Також, у розділі 

«Регуляторна політика» опубліковано 1 періодичне відстеження та 2 повторних. У загальному 

реєстрі власних регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету станом на 

01.07.2018р. налічується 73 регуляторних актів. 

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. 

5.Розвиток реального сектору економіки. 

5.1 Промисловість. 

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 2018 року склали 2 122 177,7 тис.грн. (3,9% до всієї реалізованої продукції 

Київської області), в тому числі: 1 510 990,5 тис. грн. (71,2%) - товари проміжного споживання, 

203 729,1 тис. грн. (9,6%) – інвестиційні товари, 335 304,0 тис. грн. (15,8%) – споживчі товари 

нетривалого споживання, 4 244,4 тис.грн. (0,2%) - споживчі товари тривалого споживання,  

67 909,6 тис.грн. (3,2%) – енергія. 

    ПП «Комінвент» нарощує виробничі потужності, розширює асортимент комплектуючих 

димоходів з нержавіючої сталі та налагоджує професійне виробництво вентиляції. ТОВ «Віста» 

збільшує асортимент на нові види соусів, які виробляють на замовлення клієнтів. ПАТ 

«Ветропак Гостомельський Склозавод» в Україні використовує технологію вузькогорлого 

пресовидування для виготовлення безбарвних скляних пляшок об’ємом 0,3 л. Ця технологія 

забезпечує невелику вагу пляшки (всього 180 г), стійкість та інші важливі для транспортування 

і використання виробу характеристики. Така пляшка зберігає продукт у відмінному стані, а 

гвинтова кришечка дозволяє легко і швидко її відкривати. ТОВ «Планета Пластик» велику 

увагу приділяє модернізації та оснащенню виробництва сучасним обладнанням, загальна 

продуктивність якого складе 3500 тони поліетиленових виробів в місяць. ТОВ «НВО «Екософт» 

досліджує і розробляє нові технології і продукцію для очистки води, в середньому додає 10 

нових продуктів на рік, використовує європейське обладнання (термопластавтомати)  і постачає 

свою продукцію у понад 10 країн світу.   



 

 

З непрацюючими  підприємствами проведена робота щодо перепрофілювання їх для 

організації виробництва конкурентоспроможної продукції шляхом залучення інвестицій. ПАТ 

«Ірпіньмаш» потребує вкладення інвестицій для перепрофілювання підприємства з метою 

видобутку та переробки торфу для забезпечення опалення домогосподарств паливом вдвічі 

дешевшим за газ. 

Актуальними залишаються проблеми розвитку промисловості, а саме: підвищення цін на 

енергоносії в середині бюджетного року, необґрунтоване підвищення митної вартості на 

імпортні запчастини, сировину та обладнання, постійні затримки та завищення реальної 

вартості сировини, що ввозиться, складність отримання кредитів на впровадження інноваційної 

діяльності, відсутність сировини для деяких галузей промисловості.  

 

5.2 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 6 маршрутах, а саме:  

- №1 м. Ірпінь – смт. Гостомель (військове містечко); 

- №7 м. Ірпінь – кільцевий; 

- №8 м. Ірпінь – с. Романівна; 

- №18 +№ 6 м. Ірпінь (військовий шпиталь – з/д вокзал – вул. Гайдамацька);   

- №20, м. Ірпінь – смт. Гостомель; 

- №20Д; м. Ірпінь (зал.вокзал) – смт. Баланівка. 

За І півріччя 2018 року ТОВ «Ірпінське АТП-13250» перевезено пасажирів 2134,6 тис. 

чол., з них пільгові перевезення склали 352,0 тис. чол. Пасажирообіг складає 33052,5 тис. 

пас/км, в т.ч. маршрутні 33052,5 тис. пас/км. В цілому кількість перевезених пасажирів складає 

100% аналогічного показника минулого року.  

Перевізник і надалі працюватиме над покращенням якості послуг, вивченням та 

задоволенням потреб населення, підвищенням рівня комфорту та безпеки перевезень, 

вдосконаленням маршрутної сітки.  

Разом з тим, на роботу транспорту негативно впливає постійне дорожчання паливно-

мастильних матеріалів, запчастин, що призводить до зростання цін та витрат на їх утримання. 

5.3 Зв’язок. 

Сфера послуг зв’язку за І півріччя 2018 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.  

Показники їх діяльності наведені нижче в таблиці. 

Показник Одиниця 

виміру 

Станом на 

01.07.2017 р. 

Станом на 

01.07.2018 р. 

Кількість поштових відділень (м. Ірпінь та 

селища Ворзель, Гостомель, Коцюбинське) 

шт. 10 9 

Кількість абонентів (м. Ірпінь та селища 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське) 

тис. 9,1 

 

8,1 

За І піріччя 2018 року було доставлено: 

газет та журналів тис. 

примірників 

  

255,2 

листів тис. шт.  301,4 

пенсій тис. шт.  75,9 

За  1 півріччя 2017 року було відправлено: шт.  - 

посилок  шт.  21625 

переказів шт.  14156 

Загальна кількість абонскриньок: секцій 1079 1079 

з них потребує ремонту секцій, % 90% 90% 



 

 

Ведеться постійна робота над підвищенням якості послуг, розширенням їх спектру та 

задоволенням 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 - 

20078, а абонентів кабельного телебачення - 4559. 

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. 

5.4. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг. 

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 437 продовольчих  та непродовольчих магазинів із 

загальною торгівельною площею 24533 кв.м., 25 підприємств мережевої торгівлі із загальною 

торгівельною площею 7920 кв.м. На території міста та селищ станом на 01.07.2018р. діє 123 

підприємства ресторанного господарства  із загальною кількістю посадкових місць – 9700, у т.ч. 

17 ресторанів, 11 барів, 71 кафе, 12 кафетеріїв, 2 їдальні, 10 піцерій тощо. 

В Ірпені та селищах діє 5 ринків, із них 3  - змішані, 2 – промислові (1 – речовий, 1 – 

будівельно-господарський). 

Населенню міста та селищ фізичні особи-підприємці надають 16 видів побутових послуг, а 

саме: виготовлення та ремонт взуття, виготовлення швейних, шкіряних, трикотажних виробів та 

головних уборів, виготовлення та ремонт меблів, технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів, ремонт електропобутової техніки, виготовлення та ремонт ювелірних виробів, 

послуги з перевезення вантажу, послуги з виконання фоторобіт, послуги прання, послуги з 

догляду за тілом, послуги перукарень, ритуальні послуги, послуги з тиражування, послуги 

ломбардів, тощо. 

Загальна кількість фізичних осіб – підприємців, що надають побутові послуги, станом на 

01.07.2018 року складає 195 осіб.  

Головні цілі на споживчому ринку за І півріччя 2018 року  були досягнуті шляхом 

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. 

 

6. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Станом на сьогодні у м. Ірпінь (Київська обл.) існують декілька пріоритетних 

інвестиційних задач, що мають бути вирішені впродовж найближчих 2-3 років, а саме: 

1) підвищення енергоефективності у закладах муніципальної сфери; 

2) покращення очищення питної води та водовідведення; 

3) переробка твердих побутових відходів. 

По вирішенню першої задачі місто Ірпінь активно співпрацює з Nordic Environmet Finance 

Corporation (NEFCO) (кредит) та Фондом E5P (грантова допомога). Загальна сума кредитного, 

грантового фінансування та інвестицій міста на 2017-2018 рр передбачена у обсязі понад 140 

млн. грн. Вже оголошено тендер за стандартами міжнародних фінансових установ на участь у 

стартовому проекті з поліпшення рівня енергоефективності  у закладах освіти нашого міста у 

рамках раніше підписаної першої кредитної та грантової угод, до кінця літа буде підписані 

угоди щодо фінансування на реконструкцію решти закладів освіти та медицини нашого міста. 

Стратегічного партнера по вирішенню задач 2 та 3 ще поки місто не має. 

Друге стратегічне і дуже важливе завдання можна буде вирішити шляхом будівництва 

сучасних споруд додаткової очистки та знезалізнення питної води на станціях підйому та 



 

 

водних резервуарів, звідки вода надходить до споживачів. Щоденний обсяг споживання води 

Ірпінського регіону складає приблизно 13 тисяч кубічних метрів і він зростає з кожним місяцем.  

Така ж  ситуація склалася з утилізацією побутових відходів у Приірпінні. За останні 6 років 

населення Приірпіння стрімко зростає за рахунок будівництва великої кількості житла. Так 

протягом 2011 - 2015 років населення зросло усьго на 15 тис. мешканців, а по результатах 2016-

2017 рр. ми матимемо приріст 20 тис. мешканців, з них 8 тис. - це вимушено переселені особи. 

З урахуванням норми ТПВ 250 кг/рік на одну особу, загальний річний обсяг відходів вже 

сягнув 27,5 тис. тон. Питання переробки твердих побутових відходів планується вирішити за 

рахунок залучення інвестицій у розмірі до 5 млн. євро від одного з с стратегічних інвестиційних 

партнерів нашого міста. Впровадження даної технології дозволить вирішити не лише проблему 

утилізації ТПВ, але й дозволить виробляти електроенергію та продавати її по зеленому 

тарифу,тепло та гарячу воду та  отримувати біодобрива. 

У даний час переговори про залучення такого інвестора ведуться з двома Європейскими 

операторами біогазових установок по утилізації побутових відходів та спеціалістами IFC та 

EBRD. 

Обсяг експорту товарів у І півріччі 2018р. становив 27102,8 тис.дол. США (3,1% від 

загального обсягу експорту товарів області), імпорту – 32241,2 тис.дол. (1,8% від загального 

обсягу імпорту товарів області). Порівняно з І півріччям 2017р. експорт зменшився на 7,7%, 

імпорт зріс – на 26,5%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5138,4 тис.дол. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,84. 

Обсяг експорту послуг становив 3981,9 тис.дол. США (2,7% від загального обсягу 

експорту послуг області), імпорту – 5221,0 тис.дол. (8,0% від загального обсягу імпорту послуг 

області). Порівняно з І півріччям 2017р. експорт зріс на 14,5%, імпорт − на 27,5%. Негативне 

сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 1239,1 тис.дол. Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту становив 0,76. 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в м. Ірпінь з початку 

інвестування, на 1 липня 2018р. склав 12695,9 тис.дол. США (0,8% від загального обсягу 

прямих інвестицій в Київську область), що на 5,8% менше обсягу прямих інвестицій на початок 

2018р. та в розрахунку на одну особу становив 144,6 дол. США. Основними країнами–

інвесторами є Австрія, Кіпр, Данія, Велика Британія, Британська Територія в Індійському 

Океані, Ізраїль, Польща та Сейшельські Острови. Найбільші обсяги прямих інвестицій внесено 

в підприємства промисловості, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, у 

підприємства з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 

транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність, підприємства, що 

здійснюють діяльність з тимчасового розміщування й організації харчування.  

 

7.Фінансові ресурси 

Зведений  бюджет м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське по доходах 

загального фонду за І півріччя 2018 року виконано на 108,8 % від річного плану, в тому числі по 

власних надходженнях 120,3% уточненого плану. При уточненому плані доходів загального 

фонду за І півріччя 2018 року 476 376,2 тис.грн. фактично надійшло 518 424,3  тис.грн., що на 

134 500,1  тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. По власних 

надходженнях при уточненому плані за І півріччя 2018 року 211 892,1 тис.грн. надійшло 

254 836,8 тис.грн., що на 62 034,1 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. 

Міський бюджет міста Ірпінь по доходах загального фонду за І півріччя 2018 року 

виконано на 108,1 % від уточненого плану, в тому числі по власних надходженнях на 120,8 % 

від уточненого плану. При уточненому плані доходів загального фонду за І півріччя 2018 року 

441 183,4 тис.грн. надійшло 477 125,2 тис.грн., що на 128 370,2 тис. грн. більше в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. По власних надходженнях при уточненому плані за І 

півріччя 2018 року 176 699,3 тис.грн. надійшло 213 537,8 тис.грн. що на 55 904,3 тис. грн. 

більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 35 від 27 лютого 

2018 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 2018 

році.  

       Станом на 01.07.2018 р. проведена відповідна робота, щодо виконання заходів, 

зокрема: 

        - Ірпінською міською радою прийняті рішення щодо встановлення ставок податків та 

зборів; 

- 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 Ірпінським відділенням ГУ ДФС у Київській області 

стосовно боржників по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету; 

- проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення, на підприємствах, 

серед фізичних осіб-підприємців щодо переваг отримання легальних доходів (сплати податку на 

доходи фізичних осіб і внесків до відповідних фондів), щодо діючих норм чинного 

законодавства з питань оподаткування доходів фізичних осіб та відповідальності за ухилення 

сплати податків; 

- 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 засідання 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-

червень 2018 року припадає 94,0% 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-червень 2018 року  становить 6557,9 грн.  

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.07.2018 р. відсутня. 

Міський бюджет міста по видатках загального фонду за 1 півріччя 2018 року виконано на 

92,8%, при уточненому плані на 1 півріччя 2018 року 417 550,1 тис.грн., використано 387 659,9 

тис.грн. 

 Бюджети селищ по видатках виконано на 58,3 % при уточненому плані на 1 півріччя 2018 

року 32 786,9 тис.грн., використано 19 105,3 тис.грн.   

 Зведений бюджет по видатках загального фонду виконано на 90,3 %, при уточненому 

плані  на 1 півріччя 2018 року 450 337,0 тис.грн., використано                  406 765,2 тис.грн. 



 

 

До спеціального фонду зведеного бюджету м.Ірпінь фактично надійшло                                   

50 282,1 тис.грн., що становить 44,9 % уточненого річного плану (112 097,9 тис.грн.). 

 


