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засідання постійної комісії Ірпінської міської ради 

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

Місце проведення засідання - м. Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а, Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
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Присутні: / у
Голова комісії-Кравченко Валентина Резікоєвна

Заступник голови комісії - Павлова Олена Валеріївна_____________

Секретар комісії - Скорик-Шкарівська Михайлина Михайлівна

Члени комісії: . ______/ /

Лавровський Денис Віталійович / /

Страховський Андрій Андрійовичу / / /s'

Пащинський Олександр

Міронішена Зоряна Анатоліївна

Начальник фінансового управління: Є :нилюк
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Пропозиція розпочати засідання комісії:
Голосували :
«За» 4х

«Проти» 0

«Утримались» //

Засідання розпочате.

Порядок денний засідання комісії розгляду питань

№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

1

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

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

«За»
«Проти» Д 
«Утрима- 
ЛИСЬ» (Д

2

Данилюк Є.В - начальник 
фінансового управління

Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ір- 
пінської міської ради VIII скликання від 
24.12.2020 року №46-4- VIII „Про бюджет 
Ірпінської міської територіальної громади 
на 2021 рік”

«За» Д
«Пр оти» Д 
«Утрима- 
лись»

3
Данилюк Є.В. - начальник 
фінансового управління

Про затвердження звіту про виконання бю
джету Ірпінської міської територіальної 
громади за 9 місяців 2021 року

«За» Д
«Проти» Д
«Утрима-
лись» Д_______



№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

9

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

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

«За» А/
«Пр оти» А
«Утрима-
ЛИСЬ» 7

10
Куценко А.М. - началь
ник відділу фізичної 
культури та спорту

Про затвердження Програми розвитку фізи
чної культури та спорту на 2022-2026 роки

«За» ф>
«Проти» Д 
«Утрима
лись» Р

11

Довгопол А.М. - 
директор КНП «ЩМЛ»

IMP КО

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

«За»
«Пр оти» 0 
«Утрима-
лись»

12

Величко А. А. - началь
ник центру надання ад
міністративних послуг

Про затвердження переліку адміністратив
них послуг, які надаються через Центр на
дання адміністративних послуг виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради

«За» Д
«Проти» С 
«Утрима- 
лись» іА

13

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

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

«За»
«Проти» А 
«Утрима- 
лись» @



Г олова комісії

№ 
п/п Доповідач Суть питання Про

позиції
Результат 

голосування
Рішення 
комісії

14

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

Про затвердження звітів про виконання фі
нансових планів комунальних підприємств 
Ірпінської міської ради за 9 місяців 2021 ро
ку

«За» р
«Проти» У 
«Утрима- 
лись»

15

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

Про внесення змін до Додатку Програми 
розвитку та удосконалення організації хар
чування здобувачів освіти комунальних за
кладах дошкільної та загальної середньої 
освіти Ірпінської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки

«За»
«Проти» Д
«Утрима- 
лись»

16

Негреша Д.М. — керую
чий справами

Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами грома
дянського суспільства, для виконання (реа
лізації) яких надається фінансова підтримка 
з бюджету Ірпнської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки

«За» Д
«Проти» Д 
«Утрима- 
ЛИСЬ» Д

17

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

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

«За»
«Проти» Д 
«Утрима- 
ЛИСЬ» Ір

Валентина КРАВЧЕНКО

Free Hand


