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1. Iнiцiатор розроблення проекту Iрпiнська MicbKa рада

2. ,Щата, номер 1 назва
розпорядчого документу органу
виконавчоТ влади про розроблення
Програми
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прогнозних i. програмних докумс:нтiв
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складанЕя проекту державного
бюджеry"

3. Розробник Програми Вiддiл економiки виконавчого комiтеry
Iрпiнськоi MicbKoi ради

4. Вiдповiдальний виконавець Вiддiл економiки виконавчого KoMiTery
Iрпiнськоi MicbKoi ради

5. Учасники Програми
(спiввиконавець)

CTpyKTypHi пiдроздiли виконавrчого
KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради,
органiзацii та територiапьнi управлiння
MicTa, селищнi ради

6. TepMiH реалiзацii Програми 202| piK

7. Перелiк мiсцевих бюджетiв, якi
беруть участь у виконаннi
Програми

Виконання заходiв Програми буле
здiйснюватися за рахунок KotuTiB
мiсцевого бюджету, позабюджет,них
коштlв, коштlв пlдпри€мств l органlзitцlи
та iнших джерел фiнансування, щ0 не
суперечать чинному законодавству

8.Загальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для реалiзацii
Програми, всього:

у тому числi:

8.1. кошти мiсцевого бюджету

Виконання заходiв Програми буде
здiйснюватися шляхом фiнансува,ння
мiсцевих комплексних i цiльсrвих
програм за кошти державного бюдясеry
у виглядl цlльових капlтальних
субвенцiй та коштiв ,Щержавного фонду
регiонального розвитку, обласного,
мiсцевого бюджетiв, та iнших дже,рел,
не заборонених чинним законодавством
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вступ
Програма соцiа.пьно-економiчного та культурного розвитку Iрпiнськоi MicbKoi

об'еднаяЪi територiальноi громади на 2021 piK та ocHoBHi напрями розвитку на 2022"202з

роки (далi - Програма) розроблена з метою анмiзу соцiально-економiчноi ситуацii в MicTi

iрпеri'та селах Михайлiвка-рубежiвка, Забуччя, Козинцi та Дiброва за попереднiil pik,

""rruu.rr" 
зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв, якi стрим}тоть розвиток та шляхiв !i

подолzшня, а також напрямкiв розвитку MicTa та сiл Еа найближчi три роки.
Програма мiстить низку заходiв, спрямованих на зростання добробуry i пiдвиш(ення

якостi життя населення за рахуЕок збiльшення обсягiв виробництва промис.повоi

прод}кцii, нарощування експортного потенцiму, створення привабливого iнвестицiйiного

клiмату, продовженЕя реформування житлово-комунЕшьного сектору MicTa, забезпечення

на iнновацiйно-iнвестицiйнiй ocHoBi позитивних стр}хтурних зрушень в еконс,мiцi,

пiдвищення i'i' конкурентоспроможностi як основи для збал€шсованого зрос],аяня

стандартiв та показпикiв економiчного розвитку. Програма базуеться на аналiзi соцiа:rьно-

економiчноi сиryацii, що скJIалася в MicTi за ocTaHHi роки,
Методичною основою розроблення Програми с Закон Украiни "Про дертсавне

IIрогнозуваннЯ та розробленнЯ програМ економiчногО i соцiального розвитку УкраiЪи"

uйzз.оj.zооор. N;1602-пI {Iз змiнаt.tu, внесенuмлl зzidно iз Законамu N 47з],I/I ( 47з]-]7

)вiо17.05.20i2,ввр,201з,N15,сп.98N546з_I/I(546з_l7)вid6.10,20I2,ввр,2014,N 4,

сm.6l }.
вимоги ст. а!НИ:

"Про в YKpaiHi" "Про

стиму ", "Про iHBe iного

iнuесrраппя", "Про зовнiшньоекономiчну _лл_ 
)ферi

господарськоi дiяльностi"; Постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 2б.04.2003р. (iз

змiнами) Nэ 621 "Про розроблення прогнозних i програlrлних докlментiв економiчного i

соцiального розвиткУ та скJIадання проекту державного бюджету" та вiд 15,05.2019 Ns 555

<Про схва:lЙня Прогнозу економiчного i соцiального розвитку Украiви на 2020-2022

роки.
програма розроблена на ocHoBi пропозицiй управлiнь та вiддiлlв виконавчих

оргшiв Iрпiнськоi Micbцoi ради, пiдпри€мств i органiзацiй MicTa та з використаЕЕям

аналiтичних матерiалiв i статистичних даних про розвиток Mic1a та селищ у 2020 poui, а

тzlкож прогнозниi тенденцiй на 2О21-202З роки. Вiдповiдно до результатiв та тендс:нцiй

poru"r*y, нмвних проблем та впливу очiкуваних змiн зовнiшньополiтичнот i

зо"ri.""ое*оrомiчноi сиryачii на eKoHoMiKy MicTa визначено прiоритети соцiа:lьно-

економiчпого розвитку. Показники Програми gа 2021-202З роки грунтуються на о]цiнцi

реального стану економiки MicTa та анапiзу поточноi соцiально-економiчноi ситуацii.

Реалiзацiя Програми зробить можливим створення сприятливиХ }'I\{oB ДUl

пiдвищення дiловоi активностi суб,ектiв господарювання, збiльшення бюджетних

надходжень та доходiв васелення, розвитку соt_tiальноi iнфраструктури, вирiшення

екологiчltих проблем MicTa.
З метою забезпечення оптималыIого балансу iHTepeciB влади, найманих

прачiвникiв та власникiв, а тако;к громадськостi цilli досягагимуться. а зiIходи, визн;лченi

Гiро.рu"оr, реа.пiзовуватимуться tltляхом Ticнoi спiвrIрацi органiв влади, роботодавU,iв та

громадських оргаlliзацiй MicTa.' 
ФillаllсуваlllIя Програми з,,(iйснtос'l'ься за рахунок коштiв державlrого та мiсп,евих

бrолжетiв, вJlасllих коштiв lli
0сJIиIll, коlIIтIR lIlBccToplB,

/lжсрсл, tlc заборtltlсlIих зitкtlt

I]ii u tollil(iul1,1l i за вик

liзацiй, розташоDаIIих tla територii Mic,Ta та
lих iнвес,t,ицiйllих угоll, а також iпulих
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вра.ховуючи результати аналiзу линамiки та тенденцiй соцiально-економiчlного

розвитку MicTa. а також оцiнку ресурсного, в тому числi фiнансового. потенчiаtу, в

i'Iрограмi сформульовапi KJIюrIoBi проблеми, що постаю,l,ь llерел мiськOю владOю,

внзна.ленi цiлi та прiоритети розвитку MicTa Iрпiнь у 2021r-202З роках, tIIляхи та мехагtiзми

iy реалiзачii. Заходи, з решiзачii Програми у 2021-2023 роках вiдповiдають показникам

мiсцевого бюджету на плановий бюджетний перiод та виконуватим}"tься у чiткiй
кореляцii з бюджетом на вiдповiдний перiод, оскiльки формування бюджеry здiйснюсться

за програI\,{Ео-цiльовим методом.
У процесi виконання Програма може уточнюватися. Змiни i доповненн:п до

Програми затверджуються Iрпiнською мiською радою за поданням виконавчого KoMiTeTy.

Звiтування про виконання Програми здiйснюватиметься за пiдсрrками першого пiврiччя

та результатаJtrи роботи за pik.

1. АНАЛIЗ ЕКОНОМIЧНОГО I СОЦIАЛЬНОГО РОЗВИТКУ MICTA IРПIНЬ
тА сЕлищ ворзЕль, гостомЕль, коцюБинськЕ зд 2020 PIK

Соцiальна сфера
Зайняrпiсmь населенпя mа рuнок поацi Сl"rаспий ринок працi Iрпiнського регiону

характеризуеться наявнiстю комплексу проблем, серед яких: скорочення пропозицii

роЪочоi'- сили та зростанвя попиту на Hei, низький piBeHb заробiтноi плати, брак

u""о*опроду*rrurr* робочих мiсць, невiдповiднiстъ професiйних та заг:цьних

компете;цiй працiвникiв потребам роботодавцiв, TiHboBa зайнятiсть населення, iмовilрний

розвиток складноi епiдемiчноi ситуацii та впровадженi змiни введенi постаrrовою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2020 N 21l <Про запобiгання поширенню на територii

Украiни корона Bipycy COVID- 1 9>, тощо.- 
Криiовi процеси в економiцi Украiни призвели до падiння економiки та згортання

виробниптва, що зрtовило появу негативних тенденцiй на ринку працi. зокрема сц,iмке

зростання кiлькостi безробiтного населення.
Незважаючи на позитивнi зрушення в економiцi, piBeHb безробiтгя в Iрпiнсыкому

регiонi залишаеться на високому piBHi _ 9,6 %. Найбiльший попит роботодавцiв на

працiвникiв спостерiгаеться у переробнiй промисловостi (15% вiд загальноi кiлы<остi

вакансiй), дiяльностi у сферi алмiнiстативного та допомiжного обслуговування (З,4%)

постачання електроенергii, газу, пари та кондицiйованого повiтря (2,4%), Волопостачашня;

кана.lIiзацiя, поводження з вiдходами (11 %), будiвництва (З,1 %), Оптовiй та роздрiбнiй
торгiвлi; ремонту автотранспортних засобiв i мотоцик.lIiв (11,2 %), Транспортi,

скJIадському господарствl, поштовiй та кур'срськiй дiяльностi (5,5%), Тимчасовому

розмiщуваннi й органiзацii харчування (3,7%), IнформацiТ та телекомунiкашii (0,5%),

Фiнансовiй та страховiй дiялыrостi (0,9%), Операuiй з нерlхомим майном (1,8%),

Професiйнiй, науковiй та технiчнiй дiяльностi (1,9%), !ержавному управлiннi й оборони;

обо"!зко"омУ соцiальномУ страхуваннЮ (l1,2%), ocBiTi (11,8%), OxopoHi здоров'я та

наданнi соцiальноi допомоги (12,2%).

За 9 мiсяцiв 2020 року до Iрпiнського мiського центру зайнятостi за сприянн:ям у
працевлаштуваннi звернулось 1536 осiб. Всього осiб, якi перебували на облiку в

зазначений перiод 2483. На 01.10.2020 р. м.lють статус безробiтного llб2 особи, з них -
l003 особи отримують допомогу по бсзробiттlо.

виконанllя показникiв стаlIовлять: кiлькiсr,ь осiб забезпечених роботою всьог0 (за

tlаIIравлснtIям лllз, самос,гiйllо, договорами rдllх) - 678 осiб; працевлаштуваltпя

безробiтIrих - 452 особи; залучсt х робiт та робiт тимчасового характс)ру -
lособу.3l особу; I lat l ptlвJlcll() lla I

rlclltltli r1.11llим iз rlапрямкiв реа.ltiзаIliТl lоря,lt з l I pall tсRJlаlII,tу

tlо;li,t,ики зайllя,lrlс,l,i с оргаlli
IlассJIсlllIя lla 2() l8 - 2022 рр.

заиItя,tосп
и€мсl,вамис)



i органiзацiями на органiзачiю оп.lачуваних громадських робiт та iнших робiт тимчасс|воIо
ено до ylacTi в оплачуваних tромадських

лiку в ueHTpi зайнятостi Зl особа. Сер,члня

я. Розмiр середньоi допомоги по безроfiiтпо
яалiтично iнформачiйнiй системi .Щержirвноi

служби зайнятостi Украiни всього мiститься 51507 актуаIIьних вакансiй, з них l92

актуzlльних BaKaHci й lрпiнського регiону,
Iрпiнський мiсiкий центр зайнятостi прюводить iнформачiйно-роз'яснювальну

робоrу щодо сприяння зайнятосii осiб, якi потребують соцiального. зах,::I i :: здатнi на

pi"nrx 1trnoua* конкурувати на ринку працi, шляхом компенсац1l сдиного соцr'цьного

внеску 
-роботодавцям та iншi заходи щодо стимулювання пiдвищення зайнятостi

населення шJuIхом створення нових робочих п iсць,---- -'-Про".оarоя 
ceMiHapiB та спiвЬесiд з роботодавцями, на яких вивчасться поr:реба

роботолавчiв у професiйних кадрaIх стало неможJIивим у зв'язку з карантин]]ими

i*од*п. Тому протягом звiтного перiоду проведено всього 3 семiнари з кадровими

службами пiдприемств, установ органiзапiй,' Cru*o" на 01.10.2020 р. в СлинiИ iнформацiйно - анмiтичнiй системi сл,/жби

зайнятостi в Iрпiнському регiонi зареестровано 4 вакантних мiсця, на яких cTBopeHi умови

для працевлzlштування iнвмiдiв.
ъпродоu*, звiтного перiоду чисельнiсть _осiб, охоплених профорiснтацiйlrими

no"ny.u"", усього 2535 особи, з них мали стаryс безробiтного - 1770 осiб, iншi категорii -
iйi Б.iо, з них ззЗ особи, якi навч:lються у нzшчальних закладах рiзних типiв, з них учнi

загальноосвiтпiх нilвчrшьних закладiв - 217 oci6, Усього чисельнiсть наданих посJIуг -
iТй, . "* - 42зl особам, якi ма.llи стаryс безробiтного, зайнятому населенню _ 884. 78

о"й' оrрr"-, професiйну консультацiю iз застосуванням профдiагностичtного

обстеження.
Грошовi dохоDч насепепня Виконавчим KoMiTeToM Iрпiнськоi MicbKoi ;эади,

упр*iiйi"--i!Бil * "очi*Ьrо 
.ахи.rу Еаселення придiлясться постiйна ;rrвага

"rpirlr""rIo 
проблеми дотимzшня трудов oвzlx,

органiзаuiях м. Iрпеня та селищ. Спецi евий

монiторинг щодо виплати заробiтноi
органiзацiй. Станом на 01.10.2020р. заборгов i }ах9 в

устмовах та органiзацiях м. Iрпеня та селищ вlдсутня,' 
Середньомiсячна заробiтва плата штатного працiвника пiдприемств м. Iрпiпь за

сiчень-вересень 2020 року складztла 12043 грн, цо на l0,3% бiльше, нiж за аналогiчний

перiод 20l9 року, та в 2,5 рази вище MiHiMa.ltbHoi заробiтноi плжи (412З rрн,),
' 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв в економiцi MicTa стаяоли на

01.10.20)0 року склала 14942 осiб (4,З% у загальнiй чисельностi по Киiвськiй областi), та

у порiвняннi з 01.10.20l9 року залишасться на одному piBHi,

в разi виявлення порушепь трудового законодавства iнформацiя переда€тьсj{ до

прокураr,ури м. IрпеrIя для вжиття заходiв адмiнiстративIIого впливу та готук)ться

,ъraii*" для розгляду на засiданнi мiськоi тимчасовоi koMicii з питань погашення

заборгованостi i, urnnorlr заробiтrlоi плати (грошового забезпечеtlIIя). На засiда,ннях

Ko';ii заслуховуються звiти керiвникiв пiлприсмств-боржникiв про вжитi заходи щодо

стабiлiзацii фiнансово-економiчtIого cTaIly очолlова}lих ними пiдприемств, лiквiдацii

.оборrо"аностi iз заробiтlrоi плати, сItлати пo.rlat,KiB ло бюджету та соцiальпих фондiв.

l'Iротягом сiчitя-всрооtlя 2020 р. проl}елеItо 4 засi.ttаllltя KoMiciT. Вiдповiдно до

*rr"uлuр,,оaо lпtану робоr,и прово аIIIIя робоча груllа виконавчого KoMlTeTy

InrlilrcbkoT Micbkoi ради з ltита tлати заробi,гllот trлати та зайнятостl

З\ ..ooorrr,]i_n'

й*У

зз в00 77 7 г lнАлOм зг !
iвупня zOzo у



з метою посилення державного коптролю за додержанням законодавства про

оплату працi рiшеппям виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi рали вiл l4.2.20l7p.,М25

},творена та проводить свою роботу робоча група з питання забезпечення реалiзацii

pi.ar", 
"пр""ованих . 

на пiдвищення рiвня оплати працi та дотримання норм

з.lконодавства в частинr мlнiмальноil заробiтноi плати. Протягом сiчня-вересня 2019 ,року

проведено 9 засi,цань робочоi грули. На cTopiнKax газети (lрпiнський вiсflик) та на веб-

сайтi Iрпiнськоi мiськоi ради систематично розмiщусться iвформацiя з даноI темаr,икlл,

со цio.1tbH u й зах uсtп населен ня
Г умйах реформування системи соцiальноI пцтримки населення постlино

п яаселення шJIяхом надавнл iм

е бЪi"'"r,,ч *",пово-комунальнi

lcTpi

ж;

о виплати згiдно Постдrови КМУ N
соцiальних стипендiй студентrrм

ено на харчування 1-II катеторii'ЧАЕС 7 290

для I KaTeiopii ЧАЕС у cyMi l 486 044,00 
_гр_н_,

4 робочих/16 к.rлендарних лнi) I-II категорii 88

втр годуваrльника .в cyMi .53102,0. грн,
тей з lнвiшlднlстю, якt потерпlли в
l77,80 грн. Виплачено компенсацiю

cyMi 41256,0 тис. грн.

постраждaли внаслiдок Чорнобrт;lьськоi ката
та компенсацiй постраждалим мешканцям

р :курортним. льп

6 lнвzцlдlв, lнвzlл

к ГРн.
украiни <про основи соцliцьноl захищеностl lнвалllцв в

YKpaiHi>, <Про статуС ветеранii вiйви, гiпантii ix соцiального захисту), <Про ocHloBHi

засади соцiа,T ьного захисту ветеранlв..працl
<Про MicueBe саI,1оврядування в yKpalHlD pl
2015

люде
осiб
.ui"On"* вiйськовослужбовцiв, ммозабезпечених сiмей, дiтей-сирiт,

Комiсiсю llo на,панню матсрiа-лыIоТ д
матсрiальним стаIIоDищем та скрут}lим
запровадженням карантин}lих заходlв при I

квартал 2020 року було налаIlо одttорл}ов

'Р"' Прпrоrо" 2020
itlBaл iдlticTlo, дiтей з

грIl.

року.було забс,
lIlBiцultllcTlo та

Забсзltсчеllо calIa,l,()pl|(

ctti ttiull,tlol,tl,|axR()pl()t]aIlllя,
2754 особам IlиlIJIil!lollo

тсхtri.ttlими засобами реабiлiтацii 82 особи з
i категорii tlасеJlення на суму l059961,65

l0 осiб з illBmli/ulicтro, з tlих 2 особи

5 ,l,равltя 
учасlIикам

ll
U

/K)I )

il tfi, оррбсм, якi мають

г lHAлOt,t зг
грудhR 2020
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особливi заслуги перед Батькiвщиною, та особам, на яких поширюсться чиннiсть Закону

'-Ъ;i;".;Про 
"raryi 

BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiа,rьного захисry", а також жертвам

u 
,абезпечено житлом згiдно постанови КМУ Ns 280 вiд

l ищiци незалежнiсть, cyBepeHiTeт та територiальну цiлiсlliсть
Украiни.- --' 

За звiтний перiол укладено 82 трьохстороннiх/двохсто_рон_нiх договорlв на

забезпечення технiчними засобами реабiлiтачii зt,iлнu rrостановп КМУ п релцкцij вiд 14- 
1059961,65 грн. Своечасно виплачусться

ня автомобiля.
иться iнформачiйно-роз'яснювальна робота
на електроннiй сторiнцi Iрпiнськоi Mir:bKoi

мiщуеться актуальна
соцlального захисту
сzаhisф, iнфорпlачiя

о транслю€ться на електронному Moнlтopl в хоJlлl управлtння,
звrтний перiод 2020 року було отримано та _видано 70 кпакунка

Ешим законним представникам новонароджено1 дитини
Найважливiшим pecypcoltt для

забе та е збереження життевого та трудового

потенцiалу населення через формуваняя та реа.пiзацiю заходiв ефективноi демографiiчноi

полiмки, а с{ме шляхом полiпшення житгевих ylnloB ycix верств населення за рахунок

пiдвищення рiвня його доходiв, покращення житлових у]\{ов паселення, забезпечення Його

якiсним,aд""пr" обслуговуванням, Пiдтримку сiм'ям та молодi надае служба у спрlава{

дiтей та ciM'i, В MicTi та селищах на нмежному piBнi забезпечусться вирiшення проl5лем

дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклранвя, захисту ix прав та закоI]них

iHTepeciB, створення умов для реаrriзацii права кожноi дитини на виховання в ciM'i,
' 

Станом-на 01 . l0.2020 за статистичними даними у Micтi Iрпiнь нмвного населення -
103243 осiб, постiйного населення _ 102150 осiб. Протягом ocTaHHix poкiB зберiга(:ться

тендеяцiя до збiльшення чисельностi населення не за рахунок природного приросту, а за

рфrо* мiграцiйних процесiв. Обсяг приросту населення м, Iрпiнь мас найбillьше

позитивне значеннЯ серед MicT по КиiвськiЙ областi та становитЬ 2'734 особа (мiграчiiiниЙ

npnpi", _ 2899 осiб, прrродп. скорочення - 165 особи). Протягом 9 мiсяцiв 2020 pcrKy в

"i.ii "чролrпо. 
я'722 дiтей, а померло - 887 осiб, 

.

Ёч'п"рurrпо"у облiку служби у справах дiтей та ci''i перебувае 164 дiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. На територii Приiрпiння функцiонуе п'ять

о"r".r"* будинкiв сiмейного типу, в яких виховуеться 26 дiтей-сирiт та дiтей, позбавл,эних

баruпi""u*о.о пiклування, та двi прийомнi ciM'i, в яких вихову€ться 5 дiтей. На облiку iз

усиновленяя перебува€ 34 дитини. Служба здiйснюе постiйний контроль за умоllalми

проживання та виховання дiтей-сирiт та дiтей-позбавлених батькiвського пiклувапrня,

вiроловж звiтного перiолу порушень виявлено не було, На облiку служби перебува,е 44

д"irп", якi опинилися в складних життсвих обставинах,''.С'*о'на09.10.2020р.Увiддiлiпороботiiзсiм.ямитамолодДюнаоблiкУ

перебувас 84l багатодiтних родин, в яких виховусться 2736 дiтей,' ilpo""o""o lЗ засiдаIlь KoMiciT з питань захисту прав дитини, наяких рзглянугсl l43

питан;'(участь батькiв у вихованнi дiтей, спiрIIi питання щодо визначення рtiсця

npo*"uuii", лiraИ., визначенIIя дltiв поба,rень, встановлення статусу дiтям якi

постarlglали внаслlлок RосIIltих лiй та збройних конфлiктiв тощо),

На викоttаtlttЯ постаItоl]И КабiнсгУ MilricTpiB Украilrи вiд 11.0З.2020 року ]Ф 2l1

''l lpo зыrобiганllя ItotllиpclIlllo Ila тсриторii .УкраТrrи 
KopoHaBipycy COVID - l9", на

о"*оr,о,r,,, "MicbKoi комп:lексltоi програми lli7цгримки ci l'T та забезпечення прав дiтей

KI Iirlусr,рiч /tiтям> lla 20I'6-2020 и,rи IIфlаltllя алрссltоТ матерiальноi та

IIриiрllilrrrя, якi оtrиllились у скла1IIихiltlltиx trи.цiв cotlia:l bt ltli /KrttoMo
рамках llроRелеllltя акцii (З люб()в'ю

жи,I-I(,I}их обо,l,авиltitх, бal,a,lrrti

lрпlшськоt I lcbl{0I рАди
I

рАди
з3800777

;Kl /lil,сй> 5 рrr;lиllам якi oltll
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допомогу на с}а{у 27 тис. грн, тякож лля родин, якi перобувають у скJIадних жптгсвпх

обставинах придбано продуктовi набори на суму 3858 грн.

з метою здiйснення заходiв щодо пiдвищення нацiональноi гiдностi та патрiотичноi

свiдомостi, популяризацii нацiональноi культури у сферi реа,тiзачii <нацiонально_

патрiотичного вихованняD службою у справах дiтей та ciM'i також здiйснюсться ряд

заходiв: пiдтримусмо та сприяемо участi у обласних патрiотичних зiiходах го мптк
(РдТIБоР11, якi е активними учас}rиками спортивно-патрiотичного рцу MicTa та областi;

долучаемось до проведення призовноi кампанii "OciHb , 2020" ,

Жuпшово-комунмьне zоспоdаDсtпво основна увага в жи,lll(JвU-комуналыlому

.о"подчрсоi 
"i"ra 

Iрпiнь зосереджена на забезпеченнi необхiдного рiвня обслуговування

,alrt*u"цi" в наданнi якiсних ком),нальних послуг, пiдтримцi санiтарного порядку,

благоусцою, здiйсненнi заходiв з енергозбере'кення та надiйноi роботи iнженерного

обладнаяня об'скгiв житгезабезпечення, створення комфортного середовища для людIIни.

Напрями дiяльностi ЖКГ реа.lIiзуються на ocнoBi його роздержавлення й

демонополiзацii, удоскона.пення системи управлiння; створення конкурентного

середовища; конкурсного добору виконавцiв та заJIучення приватних пiдприсмств для

екiплуатачii й обслуговування житлового фон.ry,
Пiдпрп.rства"и житлово-комуна:lьноi галузi за 9 мiсяцiв 2020 року надано

житлово-комундльних поqпуг на с}шу майже 16112 млн грн, за якi споживаltаý,rи

сплачено понад 15518 млн грн, що складае 9618% вiд загмьноi суши наданих послуг,

У вартiснiй cTpyKTypi житлово-ком}нальних послуг, наданих yciM категорiям

споживачiв протягом 9-ти мiсяцiв 2020 року, послуги з теплопостачання ст,lновлять

3417О%, водопоСтачаннЯ та водовЦведення - 4lr5o/o, Утримання жптла - 1819 вiдсоткiв,

PiBeHb оплати послуг з теплопостачання становить 111,0 %, водопостачаяня та

водовiдведення - 90,5О^, утримання житла - 88,20lо,

Заборгованiсть за надання житлово-комунальних послуг cTzlHoM на 01.10.20]20, з

урахуванн;м боргiв минулих poKiB, становила 70,5 млн грн, Найбiльшим боржником за

brp""uni посл)тИ е населення, що пов'язанО з невiдповiдriспо темпiв пiдвищ,энпя

тарифiв на житлово-комунальнi послуги темпам зростzшвя реirльних доходiв населенн:п.
' kитловий фонл MicTa (за виключенням будинкiв приватного сектору) включае 297

булинкiв, в т.ч. комунмьпоi власностi - l89. В будинках комунальяоi власностi

"bi.ry.r"." 
понад 100 лiфтiв, 70 з яких експлуатуеться понад 25 poKiB,

Вжитлово-комУнальнiйсферiмiстасlогоднiпрацюс4пiдприемствакомУнаJЬноi
форми власностi, якi надають послуги з водовiдведення, водо- теплопостачанЕя, з

Ёксплуатачii та ремонту житла, по благоустрою MicTa, освiтленню. одночасно житлово-

комунальнi пос;уги в MicTi громадянам надають приватнi ЖЕКи (ix кiлькiсть становитъ

по"чд lS), ОСББ (ix кiлькiсть стаIlовить понад 'l35) та iншi управителi,

ffинамiка заборговапостi з оплати житлово-комунальних
сiчень-вересепь 2020IlаселеIlIIям тис.гDl!.l за сrчен

01.02. 01.03. 0l. 04. 01.05 01.06 01.07

КПП кТеплоенергопостач) 32694,6 з l844,8 328 8 8,1 з0064,7 29015,з
,,2850,7,2

КП <УЖКГ Iрпiнь> 6405,9 67з5,2 7704,0 83 85.8 8635,8 90l з,7

КПкIрпiньводоканал> 8l58,0 9786.9 l0245,0 l2005,6 l2853,8 161з8,3

01.08. 0 1.09, 0I.10.

КПП <Теплоенергоп9стач)) 28068,8 21928.2 2,7556,4

КП кУЖКГ "lрцlцл,, 9l4 э561,з 9,729,2

КI l<Iрlriпьводокqlla-ll> )4ýуg:_ iL ,2 l629з,4
)зовlIу
LoM }la

ГIротягtrм звiгtlсrгtl ttcpl

рtlбоrу. ltl(lормаlliя lrpo бtlржll

0l , l0.2020 року KoMylliul1,1lo-1l(

ра/lи Ilo/lalttl 2l5 ltpcl'cllliй tta с1

iжliн::N иl l() llров(),llи"
ril l iйt t их сай,l-il

lи llpc,l сll,Jlиllу 1а ll(

Lx lliltllDиt:McLtt. CTatt
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lo,1ý,

у
0риг lнАл0l,|

',lо,rr'ья 
')|%3 грrпhя



ЕнеDzозабезпечення mа енеDzозбеоескеннл У комунальних пiдприсмствах кп
''tр.riп""одо*uп- ', кП "ужкГ "Iрпiнь"" та КП "Контроль благоустрою MicTa"

,чпроuчд*."О системУ GPS монiториНгу на технiчниХ засобах, а у КП "УЖКГ "Iрпiнь""

додатково використовуються датчики пaшьного. На базi цього плануеться створення

загмьномiськоi системи монiторингу технiчних засобiв. Це дозволить монiторити та

слiдкувати за використанЕям пzlливо-мастильних матерlалlв,- 
Продовжуеiься робота по встановленню LED освiтлення з метою замiни вуличного

освiтлення на економiчне та енергоефективне. В даний час по MicTy вже встановлено 2500

економiчних ламп та свiтильникiв у вуличному освiтленнi з 5000 (загальноi кiлькос,гi по

Micry).
У комунальнiй власностi MicTa знаходиться 1з20 тис.м2 дорiг, протяжнiстю lз2 км.

(у т.ч. з твердим покриттям - 1l0 км), 41 км TpoTyapiB та пiшохiдних дорiжок з твердим

no*prrr"r, 20'7651"li га зелених насаджень, 8 паркiв культури та вiдпочинку, 4 сквери, 2

алеi', 1 стадiон. Певна кiлькiсть iснlточих дорiг не вiдповiдають сучасним нормативним

виМогall\,t. ЧастковО погiршуетьсЯ стан дорожнього покриття дорlг через зростання

iнтенсивностi руху автотранспорту та за pzrxyнoк впливу прироДного зносУ lСН1т()ЧИХ

констукцiй дорожнього одягу.
Poaurro* мережi автомобiльних дорiг передбачае булiвяицтво нових i реконсФу,1цiю

iсн}точих чurо"обiп"п"* дорiг iз твердим покриттям згiдяо плану забудови MicTa Iр.пiнь.

на виконанвя ц"оaо a*дurп", зокрема, розроблена <ароzроъла розвulпку dороэlсньоzl па

^.|оспово?о 
zоспоdарсmва mа забезпечення безпекu dороэtсtlьоzо руху на авmомобiльнtв

;;;"r;. Iрпiнь н) 2017-2020 рр.> Вiдповiдно до Програми здiйснено ряд заходiв rцодо

капiтал TyapiB, пiшохiдних дорiжок та перехресть,

Протягом сiчня-вересня 2020 року в п,ricTi

Iрпiнь вжива.ltися ряд зztходlв для полlпшення житлових },1!!ов населення шлпхом

створення ефеюивного житлового сектору, який би задовольнив потреби ocHcrBHoi

"uarn"" 
мешканцiв MicTa на piBHi, що вiдповiдае ix платоспроможному попиту,

забезпечуеться прозьрiсть дозвiльних процедур у булiвяичтвi, врilхову(:ться

ГромадсЬкадУмкапiд"ч"u"рiu,.'п"питаньпланУванняТазабУдоВитериторiй,атiжож
запроваджуються прогр""ив*ri архiтектурно-конструктивнi i технiчнi рiшенн,я у

рофобл"пнi ,u 
"оро"uд*епнi 

економiчних та енергозберiгшочих проектiв житлових

будинкiв.
серед MicT та районiв Киiвщини, за обсягом виробленоi будiвельноi продlтцii,

MicTo Iрпiнь посiдае 1l мiсце. Його частка складае 1,1% вiд загального обсяry виробленоi

булiвельноi продукцii.
Нове будiвництво склало 34,0% вiд загального обсягу вироблеЕоi будiвельво'i

продукцii по Йсту, капiтальний i поточний ремонти - 12,0% та реконстрщцiя та техrtiчне

переоснащен ня 53.30% вiдповiдно.
Нове будiвництво, реконструкцiя та технiчне переоснащення скла;lи 50,4Ol, вй

загаJIьного обьягу виробленоi будiвелыIоi продукцii по MicTy, капiтальний i пото,qний

ремонти хнiчне переоснащення 36,57о ui{:ол"iопо, 
,

у 20р. прийнято в експлуатацiю 102,8 тис,м'жиlла, з

яких 1,8 обсягу житла) вiдповiдно до Порядку, Загальна

площа ltрийнятого в експлуатаr(iю житла у сiчнi-вереспi 2020р збiльшилась в 2 раза

порiвнятlо з обсягом сiчня-вересня 20l 9р' За пiдсу"ками сiчн;-вереоllя 2020р, MicTo Iрпiнь посiдас 2 мiсце серед

адмirIiсr,ративirих територiй Киiвrtlиltи з llитомоIо вагою 14,80% вiд загалыlого обсягу

прийня,гого в експлуатацilо жит,ltа.

У ci.ll ri-Bcpccr r i 2020р. у
Ссрс,ltlriй розмiр кrtар,I,ири,

lutottli.

1о tt сксплуатацiю 1549 квартир.

у MicTi становив 66,4 м'загzulыtоi

АпАрАт
lHcbK0l п lcbl{0I рАдI

г lнАлOtl зг lдн
грiднfi 2020 р.



Переважну частину (60,5%) зага:lьного обсяry житла прийнято в експлуатшiю в

одноквартирних будинках, З9,5% - у будинках iз двома Й бiльше квартирами,

У розрахунку лна t000 осiб постiйного населення у MicTi Iрпiнь прийнято в

експлуатацiю l059,1 м'загальноi площi житла.

KpiM того, у сiчнi-червнi 2020р. y"MicTi lрпiнь прийнято в експлуатацiю дачнi та

садовi будинки загальною плошею 203l м' .

З початку 2020 року виконавчим KoMiTeToM Iрпiнськоi MicbKoi ради здiйснювався

постiйний мiс,гобудiвний монiторинг та аналiз iснуючоi мiстобудiппоi ситуацii, ЗаверIпено

програму коригування l 'eHepa.ltbHtrt,o llJlaнy селища Гоч,l,trмеlrь Та рiшс;rням
гостомельськоi селищЕоi ради затверджено Генера:Iьний план селища,

У сiчнi-вереснi 2020 рокУ зареестрованО та виданО 576 будiвельних паспортliв на

забудову земельних дiлянок i 130 мiстобулiвних 1ъloB та обмежень. Удосконалюсться

робота служби мiстобудiвного кадасту при вiддiлi.
Гумапiтарна сфера

Охорона зdоDов'л Протягом 9 мiсяцiв 2020 р. Iрпiнською мiською радою вилiлено

*o','-"*,.pi-u"o'eхнiчнeoснаЩeнняКHП(IЦМЛ),внaслiДoкчoгoЛiкapнeю
заключено з нЬцiонмьною службою здоров,я украiни (лалi - нсзу) 8 пакетiв про

медичне обслуговування населення за прогрilмою медичних гарантiй на загzrльну суtиу 57

892,2 TTlc, гривеЕь.
В KBiTHi 2020 р. провелено peMoHTHi роботи з полiпшення булiвлi Iнфекчiйного

вiддiлення багатопрофiльного стацiонару КНП кII-{МЛ>, завдяки ремонту Лiкарня зпtогла

.йо"оr" договiр з Нсзу за пакетом Стаuiонарна допомога пацiентам з гос,Фою

p".nipurop"oo хворобою covlD-l9, спричиненою KopoHaBipycoM SДRS-Соч-2, якiсно

надавати медпослуги пацiентам з гострою респiраторною хворобою COVID-l9 та

отримувати кошти вiд Нсзу за надzшня таких послуг, гранична суь{а оплати за вкапiшим

договором становить l8 121,86 тис. гривеЕь.
kнп uIцмло розроблено План розвитку закладу gа 2020-202З роки, зrшлановllно

заходи для забезпечення фiru""о"о-"попомiчвоi дiяльностi та заходи для управлiня якiстю

медичноi допомоги. Затвердження Плшrу розвитку закладу дало можливiсть закJIючити

додатковий договiр з Нсзу за п.lкетом Перехiдне фiнансове забезпечення комплексного

надання медичЕих послуг дО грудня 2020 року, запланоВана BapcTiTb МеДИЧНИХ ПС|СЛУГ

стчlновить З '726,84 тус. гривень.
Наразi проблемним питaшням е збiльшення населеIIня в Iрпiнському

забезпечення 
"кi"пи" 

медичним обслуговуванням великоi кiлькостi пацiснтiв.

Заклади, якi надають медичну допомогу мешканцям регiону: КНП

центральна MicbKa лiкарня>, КНП кIрпiяський мiський центр ПМС.Щ>, КНП
стоматологiя>>.

З метою впровадження медичноi реформи в м. Iрпiнь, селищatх Гостомель, Вор:зель,

Коцюбинське продовжуеться робота по пiдписаrlню ,Щекларацiй iз дiльничrlими

(сiмейними) лiкарями, дiльвичними педiатрал,tи, дiльничними терапевтами. Станоtи на

0t.10.2020 р. - 85238.
в 2020 роцi розширюсться мережа закладiв, якi надають первинну мед]пчну

допомогу КНП (IМЦПмС.Щ>: вi2lкрито амбулаторitо зпсм }l! 5 за адресою - Iрпiнь, вул.

Бiлокур,-l а; амбулаторiю JФ б за zцресою _ Iрпirlь, вул. BoTrriB-iltTepHaцioHmlicTiB, l8a.
- 
Ъч u"nonu,r,," II eTatty рсформи за I Iрограмоlо медичних гарантiй КНП <Iрпiнська

центральна MicbKa лiкарlIя>> пiдписало IIСЗУ за llакетами: <Хiрургiчнi операцii

дорослим та дlтям у с,[ацlоIlарllих lIapIIa Jlопомога дорослим та дiтяпл без

пйп"о",,,," хiрчргiчtrих опсрurцi мога IIри пологах); кАмбулаторна

вiрусомiмуrlо2lсl|lillи,l,у-rll<r,l1иltи,i\\,Еz\зr;:1Z sll дПДРДТ
HcbKoT"iiiibK0I рАдп

регiоrli та

<Iрпiнlська
<Iрпiвtська
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в найкоротшi строки проведено капiтальний ремонт iнфекцiйного вiддiлення Кнп
кIЩМЛ>, що дозволило пiдписати пакет: к"Стацiонарна допомога пацiснтам з гос,грою

респiраторною хворобою Covid-19, спричиненою KopoHaBipycoM safs-19). Медичнi
працiвники докJIадають максимум зусиль для подолання KopoHaBipycHoi iнфекцii COVID-
19. Визначенi маршрути пацi€нтiв при пiдозрi на корона BipycHy iнфекчiю для проведення

дослiджень, а у разi потреби гоollil,аliзацii.
В 2020 роцi продовжусться булiвниllтвtl Ме,llичнtlто цекtру з розмiщеннгм на

цокольному поверсi приймального вiддiлення по типу Emefgency. Визначена trr:,rpeбa в

обладншrнi вiддiлення,
Проводиться оновлення матерiально-технiчноi бази структурних пiдроздiлiв.

освimаУ системi освiтИ м. IрпенЯ надаютЬ ocBiTHi послlти 35 закладiв KoMyHaJ]bHoT

форми власносТi: 15 закладiВ дошкiльноi освiти; lб закладiв загальноТ середньоi освiти; 3

закJIади позашкiльноi освiти; мiжшкiльний навчilльно-виробничий комбiнат,

KpiM тогО фlикцiонуютЬ 23 приватних заклади, якi мають лiцензiю в сферi освiгньоi

дiяльностi: 13 закладiв дошкiльноi освiти та 10 закладiв загмьноi середньоi освiти.

Тривас процедура припинення шляхом лiквiдацii Iрпiнськоi веч\rньоi

загальноЪсвiтньоi школи II-III ст. Iрiпнськоi MicbKoii рали Киiвськоi областi.

З 1 вересня 2020 рокУ прист},пили до навчzlння 14097 учнiв у 16 закладах загаrьноi
середньоi оСвiти. Органiзовано робоry 14 груп подовженого дня дtlя 420 yrHiB. 276 ;lчнiв
обра.rи iнституцiйву (120 yrHiB) та iндивiдуальну (156 учнiв) форми павчання,

У 13 закладах загмьноi середньоi освiти для 1108 учнiв введено профiiльне

навчання. Поглиблене вивчення окремих предметiв органiзовано у 9 ЗЗСО лля 2362 учнiв.
освiтнiй процес у закJIадах освiти дошкiльноi освiти забезпечують 334 педагогiчнi

працiвники, у зilкJIадах загаlьноТ середньоi освiти - 715.

З метою забезпечення стzi!,lого функчiонування та розвитку закладiв освiти у
сiчн!вереснi 2020 року за кошти передбаченi у MicbKoMy бюджетi ремiзуються насrупнi

проеюи:
. Реконсlрукцiя (лобулова корпусу) lрпiнськоi спецiалiзованоi зага:rьноосвiтньоi школи

I-III ст. художнього профiлю J,,lЪ l iM. А. С. Макаренка.
. Завершуiться капiтальний ремонт спортивноi зали Iрпiнськот спецiапiзованоi

загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nэl2.
. Завершено будiвництво З,ЩО кЗнайко> за адресою м. Iрпiнь вул, Курортнц9,
. Завершуеться будiвництво З,Що <Смайлик> за адресою: м. Iрпiнь, вул.Незалежносr,i,5.
. ЗавершЬно роботи з облаштування будiвель та територiй Iрпiнських зак-падiв загzulьноi

cepelHboi освiти Np2, 12, 17,5, НВо <OcBiTa> вiдповiдно до вимог унiверсального
дизайнУ та розуNrних пристосувань задля полiпшення доступностi закладiв ocBiT}l д,Iя

дiтей з особливими по,гребами.
. завершено поточнi peMoHTHi роботи в iпших закладах дошкiльноi та зага-пьноi

середньоi освiти.
. Здiйснено роботи з протипожежноi безпеки у закладах освiти,

Кульmуоа i mчоuзм flo мережi закладiв культури м. lрпiнь входять 2 буд;инки

*ynoryp" iМi""*ий будиIIок культури, I{ентраrrьний булинок культури) та клуб

"i*рорчйо"у 
PoMaHiBKa, дитяча музична школа, центрirльна бiблiотека для дорослих,

MiciKu бiблiотека для дiтей, Iрпiнський iсторико-красзlIавчий музей; смт.Ворзель: центр

культури (Уваровський дiм>, бiблiотеКа iM. !. Бедзика; смт. Гостомель: культурно-

yc,r,arloB lli7ylilly кульryри,lIаlliоt
52 клубllих t|lopMyBaltb, tl яких t

За 9 мiсяltiв 2()2()

Ilp()I}c/lclI() 555 захо7lirl.

озлоровчий комплекс, бiблiотека, будинок культури; смт.

ди,гяча lllкола мистецтв)), булинtrк ку:19 бiблiо,гека iM.

Коцюбиrlське: КЗ <Iрпiнlська

0.I. Гайдай. FIa базi клуt5них
iгiй IptlirrcbKrlT MicbKoT ради працювzrло

2 учасl l и KiB,

llatlitltta,,tыlocTeй r,a рслiгiй було
llolo си ;зar|liKcoBallo 55973

I
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вiдвiдувань, надано послуги за звiтний перiол 15323 читачам, видавши |]7221 tiн,иr,

Було проведено: культурно-масових заходiв - 177; книжкових виставок -280,
Виставок декоративно-ужиткового мистецтва - 59. За 9 мiсяцiв 2020 ро:ку в

iсторико-краезнавчому музеi було зафiксовано 1628 вiдвiдувань, з них дiтей - 335, було

провелено 22 виставки,7 кульryрно-просвiтницьких заходiв та 25 екскурсiй.

В КЗ кIрпiнська дитяча школа мистецтв iM. Михайла Верикiвського>l та Кз

кIрпiнська дитяча школа мистецтв) (смт. Коцюбинське) протягом звiтного пе;liолу

навчалось 579 дiтей. Проведено 40 заходiв.
Колективи вiллiлу культури бра.пи участь у конкурсно-фестива,тьнiй дiяльностi:

II1 мiжнародний фестивмь-конкурс (онлайя) iнсгрументатыIого та вокального мистецтва

пПерлина Захолу>, IV Мiжнародний конкурс-фестивiIль викоЕавцiв на класичнiй гiтарi.

номiнацiя квикладач_виконавець)) (м. нижнiй новгород), онлайн_конкурс <XapKiBcbKi

асамблеi>, Мiжнаролний фестивмь-конкурс учнiвськоi та студентськоТ творчоi мс,лодi

<Соняшник>, I ВсеукраiЪський онлайн конкурс виконавцiв на класичнiй гiтарi <La Дrt

classical Guitar competitions>, I Мiжнародний дистанцiйний фестивмь-конкурс мистецтв

в рамкаХ upr-rrpo"*"Y SoLovIoV ДRТ, МiжнарОдяий дистанцiйний конкурС <Квiт)лlа

YKpaiHo, Йiжнародн"t фестива.llь-конкурс мистецтв i талантiв кЯ йду за мрiею>l, IV

МiЬародний iHiepHeT конкурс KMusical South Р_аlmугаl> (м. Олеса), Мiжнаро,цrrий

дистЙiйний онлаrЕ-конкурс юних пiанiстi а <Львiв КаваI Карантин 2020>, Мiжнаро;rний

дистанцiйний фестива:lь - *bnKlp" дитячоi, учнiвськоi та студентськоi творчоi молодi пй

]u. 
"чд.u""чйпоi 

ситуацii пандемii covlD - 19 <Зiркафест. едина KpaiHo, Riдкритий

ентм кВiдлуння Миryси> (м. Львiв), I

Music Olimp>, IV Мiжнародяий вока-п.ьний

V мiжнародний фестиваль-конк}?с мистецтв

фесiонали>), VII Мiжнаролний фестива.llь-
народний дистшlцiйний фестиваль-конкурс

мистецтВ<Sочl>>,ВсеУкраiЕськийдистанцiйнцйфестиваль<ТворчавеснD(м.киiъ)'
ВсеукраiЪський багатожанровий ко oN_

LINE фестива,ть-конкурс кТаланов курс

corn Ъuкорв WoIiiD STARS 2 ] (м,

Прага), Мiжнародний дистанцiйний ,, ,л

ar]удaпr"u*оi творчоi молодi пiд час надзвичайно'i ситуачii пандемii CovID_l9 <Киiгlська

""..n*uu, 
Мiжнаролний конкурс-фестиваJlь музики, пiснi, танцю та декоратйiвно-

прr*чл"о.о """i.цruч 
(м. КиiЪ), дистанцi цiв на наро,цних

iHcTpyr,leHTax <On Line TAJ]AHT 2020)) йний конкурс

uМrстецт"о без обмежень (м. XapKiB), ли нкурс-фестиваль

мистецтв кЗiрка Украiни>, Мiжнародний карантин 2020>,

МiжнародниЙ фестива:lь-конкурс талантiв <Та.панти Гоголiвського краю>, Всеукраiнський

фестиваль-конкlрс МiЖнаро,tний

ф"ar"u*о-*оп*ур. Ь-КОНКУРС KYula

дrt }est)), дистанц <Запах жи,ггя>,

фест , конкурс <<Ukгаiпiап dance cup>,

школах MicTa i прилеглих селищ забезпечуеться 8-ми

годи ярiв IIа тиждепь з використанI{ям секцiйних (Рорм

фiзичllого виховання та фiзкультурIIо-оздоровча лiяльнiсть,
В шlколах прuц,ос 45 вчитеJtiв фiзичllоi культури, з rrих з l - з вищою освiтою. У 12

fiНЗ праlrlос l7 illс,грукторiв-мсr,о,llистiв з tРiзичrlоI культури. В M.,Ipпilrb та прилеглих

""n"u,u* 
праrlюс lб сlIортиRпих клу llo фуllкчiонус l0)

Фiзкулы,урIrо-озllоровча tiзоваttа в спор,l,ивних клубах

< Бill и.lаl tкЪ>>. <ilepccBii,>>, KIMll tiBcpcи,l,crr>, <Саtlчitl>, ХоргиtIг,

; l РАли / E:l АllАгн |i\ :"::;,+ rtЁilнськоТ"f i ibttoI рддlрАлиJIя r(аlIс),



Створкlються необхiднi умови для навчatння та пiдготовки до змагань спортсменlв та

студентiв Нацiонального Унiверситету державноi податковоi служби УкраiЪи. В 2020 poui

у MicTi Iрпiнь проводились спортивно-масовi заходи вiдповiдно до мiсцевоi <Програми

розвитку спорry фiзичноi культури i спорту gа 2017 -2021 роки), затвердженоi рiшенням
Iрпiнськоi MicbKoi ради вiд 22 грудня 2016 р. }Ф 1696-26- VII та на пiдставi кzrлендарного

плzлну спортивно-масових заходiв на вiдповiдний pik.
разом з вiддiлом освiти, вiддiлом культури вiддiл координувatння культмасOвих

заходiв та фiзкультурно-спортивноi роботи Виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi рали
проводить рейди перевiрки роботи Bcix спортивних об'ектiв, та проведення зарядtки в

у"бо"r* закJIадах MicTa i.прилеглих селищ та роботи спортивних секцiй. Дктивно

проводяться зzгально-мiськi спортивн1 заходи та свята з метою виховання громадянина-

пiтрiота УкраiЪи. )твердження любовi до Батькiвщини. д}D(овностi. моральностi.

шанобливого ставлення до нацiональних надбань украiнського народу, наслiдування

найкращих прикладiв мужностi та звитяги борчiв за свободу та незалежнiсть УкраiЪи.

За 9 мiсяцiв 2020 рокУ було проведено TaKi спортивно-масовi заходи: мiський

фестива:lь спортивних родин (Тато, мама, я - спортивна сiм'я); спортивнi естафеl,и до

свята Водохреща; змагання з тхеквондо Winter Cup; чемпiонат м, Iрпеня з баскеболу 3хЗ

серед шкiл;них команд; спортивнi розваги до Дня святого ВалеЕтина; чемпiонат з

волейболу на кубок Г.М, Славинського; вiдкритий зимовиЙ чемltiонат з фуtзаJrу серед

юнакiв 2б06-2011 р. н. DFд CUP-2020; першiсть MicTa Iрпеня кКубок Княгинi ольги> з

кiокушинкай карате в роздiлi <KyMi те>; урочисте вiдкриття футбольного поJIя для

мiнiфlтболу по вул. BeTepaHiB Дфганiстану, м. Iрпiнь; з;lходи до Мiжнародного дня

зах"сiу лiiеа у м. Iрпiнь; свято олiмпiйСького дня <Olympiclab> м. Iрпiнь; Typlrip з

nup*o"o.o 
"опЬабопу, 

шахiв та настiльного TeHicy приурочених до .Щня Конституlii

Украlhи в м. Iрпiнь; Ьпортивнi естафети у паркiж Iрпеня приурочених до !ня Конституцii

ЧкраlЪи; спор;ивний захiд (Козацькi забави) в м. Iрпiнь; спортивнi естафети в парках м.

IpniHb; 
'1ро.rисте 

вiдкриття спортивних майданчикiв на Набережнiй MicTa Iрпiнь

йроu.й"" rypHipiB з фугболу, пляжного волейболу, стiтболу та боксу; урочtисте

ез засоби
Iрпiнь>.

<Порта:l Iрпеня>, соцiальнi мережi кFасеЬо мiсцевих

фанатiв фiзичноi культури i спорту. Широко висвiтлюеться участь спортивних ко]ианд

"i"ru " 
a"-ч"rях обласного i всеукраiнського рiвня та змагання, що проводяться в п{icTi,

Iнформаuiю в гzвети, на сайти надають через вiддiл координування культурно-масових

заходiв та фiзкультурно-спортивноi роботи тренери хоманд, працiвники закладiвл _освiти.
ummсdiлльнос!пi У сiчнi-вереснi 2020 pclKy в

MicTi щодо полlпшення екологlчного 9тану
н середовища. Реалiзовувалися змоди вiдповi.цних

р грам, якi спрямованi на зменшення забруднення водного
(; питноi води, впорядкування поводження з тверлими

побуговими вiдходами.' загалом за 9 мiсяцiв 2020 року особливо актуаJ,lьним € питання впрвадження

загiцьнонацiонzrльноI,о карантину'в YKpaiIli, а саме у м. Iрпiнь та Iрлiнському регirэнi з

20 року, з метою запобiгання пошир(:нню

o;to лtквlдацii пожеж cyxoi трави та торфу у
'ТзIlа дорога пiд MocтoM, райони Стоянка,

poMaHiBka), особливо з пiдвищеllн и повiт я навколишнього середовища



також важливим питанЕям € пiдтоплення пiдземного пiшохiдного перехоllу з

тонова, що ускладню€ р}х мешканцlв Mlcтa,
oi служби), ,Садова, Варшавська, TpoiirbKa,
на даних дlлянкrlх, видlляеться з мlського
ки fiПРЧ-36 Iрпiнського МВ ДСНС УкlrаiЪи

гових засiдання Koмicii з питань ТЕБ та НС,
оозглянугi та пDийнятi рiшення з вaDкJIивих питань.' У iмiськойу резервi постiйно е у наявностi та при необхiдностi поновлюеться р€:зерв

паливо-мастильilЙх MiTepiMiB лля лiквiлацii налзвичайних ситуачiй,

fuя утримшrня в належному caHiTapHoMy cTaHi територiй приватноi житltовоi

забудови, ,rep""i."r*ur" твердих поблових вiдходiв в рамкzж прийнятоi у 2017 рочi
програми з.шровадження роздiльного збору твердих побlтових вiдходiв на 201L7 - 2020

роки проводиться робота з мешканцями приватного сектору по вивезенню тве-рдих

побугових вiдходiв, а також по укладанню договорiв на вивезення Тпв,
З метою залучення до Iрпiнського регiону iнвестичiйних pecypciB щодо реалiзацii

прогрilми роздiльного збору, сорryвання i переробки твердих поб)тових вiдходiв обрано

дькiлька можJIивих BapiaHTiB iнвесryвшrня та будiвництва екологiчно безпечного

смiтгепереробного заводу iз облашryваrням бiогазових ycTirнoBok для виробництва

енср, ор"Ъур.i". Наразi акiивно формуються техпiчпi умови та пропозицii щодо реа.riзацii

ДаНОГО ПРОеКТУ 
даними Головного

Ворзель, Гостолrель,
о пiдприемництва -

платникiв податкiв (з Htlx 7 622 - фiзичнi о юридичнi особи), У
nopiu""oi з ана.погiчним перiодом минулого poIIjlio вiдмiтити зростання кiлькостi мzurих

Jа'середнi} п.iдприемств на 1,7 %,(89 1 одиницю) (fl iаграма 1 ),

'-::(::- 
- ' ':: r l _. _l l Серл загапьноi кiлькостi

,Щiazputa 1. i

.----,,Uл ч;пLUл?м; зареестрованих суб'екгiв малого

по м. Iрпiнь значну часгину

а r складають мiкропiдприсмстlва, а
8000

6000 кiлькостi мiкропiдприемств

4000 ' частково можна поясtlити

юр дичпiособ ВПРОДОВЖ ocTaHHix poKiB Як
0

З кв 2019 р. 3 кв 2020 р.

r lорхдичнi особп . Фiзичlli особп-липпн(мцi

середнiх, так i малих
пiдприемств.

У cTpyKTypi MicTa Iрпiнь
станом на 01.10.2020 року

збiэtьшеllня кiлы<остi

мiкроп iдприемств. Ще свiдчить
про запровадження дш
мiкроп iлприемств порiвняно
привабливiulих умов ведення

бiзrlссу, якi перевilжIlо

llизllаrtаt()1,t,ся лиtререrtцiйовiлним
ll i,,(xlu(oM tr ,tacтocyltaHHi

iп tHt

Сmруклпура пiОпрutмспв зtl k рllзмiро,ttu

lraМалi j]accp(rllli

3 0риг lнАлOt{ зг lдн

(,Щiаграма 2) частка малих triдприемств вiд зага,.lыrоi кiлькостi становила 99,337о.

,Щiаqалл 2.
Загалом по YKpaiHi



(гвучкiстк)) мiкробiзнесу до ливерсифiкацii видiв дiяльностi в критичних ploBax, Саме

TaKi тенденцii У розвиткУ пiдприемничтва xapaKTepHi i лля м, Iрпiнь,

Слiд зазначити, що покiвник надходжень вiд дiяльностi МСП за З квартал 2020 року

склав 851,2 млн. грн. (фiзичнi особи-пiдприемцi - 154,2 млн. грн, та юридичнi особи -
697,0 млн. .р"., що у вiлЪотковому спiввiдношеннi скJIадае для фiзичних осiб-пiдпри€мцiв

18%, а для юридичних осiб - 82%.

Частка ,чд*одо.""" вiд суб'ектiв мапого та середнього пiдприсмництва до бюдя<етiв

Bcix piBHiB за З квартал 2020 року скла,ча: вiд юридичних осiб - 2,6 Yо та ъiд фiзичних осiб
_ 0,68 %.

Пiдприемцi, якi ресстрували свiй бiзнес у м.Iрпiнь, отрим},ють можJ]и]]lсть

орендувати земельнi дiлянки за пiльговими ставками,- 
Формування розгалуженоi iнфраструктури пiлтримки малого та середнього

пiдприсмничтва € принципово вaDкJrивим фактором для розвитку пiдприем ниttькоi

дiяльностi, ефеюивнiiтЬ якоi сприяС пiдвищенsЮ iнвестицiйноi привабливостi регj,ону,

зitлученню вiiчизняних ,u зu*ордоппr* iнвестицiй, застосуванню передових техноltогiй

тощо.
УзвiтномУперiодiпроводиласяробота,спряМовананаУдоскон.Ценнямережl

iнфраструктури' пiдтримки 
- 

ма.ltого i сер тва, яка передбiачас

;;ы;;ъ#" роботи дiючих об'ектiв надtlють фiнансовi,

ilr"|й""*r.*нiчнi. iнформачiйнi. техноло маркетинговi, KФtpoBi

та ocBiTHi послуги (Дiаграма 3).

, , -_ !:уlу.:.!' "o""JjiТii""o"",o rT;zuo'ёl:
lu обехmiв iнфрасmрукmурч

!9ц;;;;;;1i, iliцtryi_' :ъ."'хтfi;;";;"тhнж'iт:

2 кв 2019 р. 2 кв 2020 р.

aбilшес-центр

r iнвесrицiйпi Фошди
(компsнiТ)

.фо д пiдтр мки
пiдпрнсмнпцтвl

KI-SMART>, який надае допо]\,rоry

у: написаннi грантiв; супрово,цi та

звiтуваннi перед донорськими
органiзацiями; проведеннi
ceMiHapiB щодо дiючих програм
пiдтримки бiзнесу; пiдтримчi
iндивiдуа,тьних проrэктiв

пiдприсмцiв (розробчi стратегlii та

сII

бiзнес-плану та iнвестицiйних проектiв, фанлрайзинry, розробцi спонсорськпх пакетiв i

карток стейкхолде послугах з юридичних питань, у сферi

оподаткування i роз люч),

Разом з тим сл icHye потреба як у розширеннi iнфраструктури

пiдтримки малого i середнього пiдприемництва, так i у пiдвищеннi рiвня якостi послуг, якi

;;;;".". На даний час iнфраструктура пlдтримки пlдприемництва м, Iрпiнь включа:: l -
iпвестицiйпi фонли (компанii), 1 - бiзнес-чентр та 4 -

м мiським центром зайнятостi спiльно з Агенцiею

регiонального розвитку пiдприсмltицr,ва заплано нтру

роrо"r*у пiдприсмництва мета якого tPopMyBaHH итку
'niru,p"." n",,u*rx здiбностей у лiгсй та молодi, iйноi

i",ip'o.rpy*ryp" пiлтримки п iдп рисмt l иuтва, l tocTi

п;дпр"с",riо" пiдвищЬIlllя KoIlKypct 1,I,ocIlpoMoжHocTi пiдприсмцiв, орiснтування на

lti,trвиulеttн" квалiфiкацiй ного рiвItя r,a куваIlIlя власнот оправи та створеЕня нових

бу,ги: пi7цlрисмtli, ltезалежнс, вiд

(ltlрми lrlcllo,tlapttlBalrlrя; бсзрt одllораlовоi
l. якi гоr,овi

ськ0
/(()lI()M()I,1.| Iltl бсзрttбi,r-trtl 2рlя

г lнАлOм зг lд
iрудня zoz0 Р,

с



започаткувати власну справу самостiйно; праIlк)к)чi за наймuм оооби. що цiкавляться
пiдпри€мництвом; iнiцiативна молодь (учнi шкiл, професiйно-технiчних та закладiв вищоi
освiти); потенцiйнi iнвестори.

В межаt забезпечення слиноi державноi реryляторпоi полiтикlл на офiцiйпому веб-
сайтi Ipпiнcbкoi MicbKoi ради у 3 кварталi 2020 року у роздiлi <Регуляторна по;lir,ика>
опублiковано 1 перiодичне та 1 повторне вiдстеження результативностi реryляторного
акту, У зш,альному peccTpi власних регуляторних aKTiB Iрпiнськоi MicbKoi ради та iT
виконавчого KoMiTeTy станом на 01.10,2020р. на:liчуеться 82 регуляторних aKTiB з яклrх 30
дiючих.

,,Щля забезпечення ефективного спiвробiтничтва пiдприсмницьких струкryр Mic:Ta з
мiськвиконкомом в проведеннi державноi полiтики з питань розвитку лiдприемництваL при
виконкомi cTBopeHi та дiють Мiжгалузева рада пiдпри€мцiв та Координацiйна рада з
питzlнь розвитку пiдприсмництва.

Аdмiнiсmраmuвнi послуzu З метою створення сприятливих )а{ов для розвитку
пiдприемництва, подолмня адмiнiстративних бар'срiв, скорочення TepMiHiB отриманшI
док}а{ентiв дозвiльного харaктеру у сферi господарськоi дiяльностi, удосконiшlэння
координацii дiй дозвiльних органiв у MicTi футткцiонуе Управлiння надiлнця
адмiнiстративних послуг та по роботi зi зверненням громадян (Щентр надlлння
адмiнiс,гративних послуг) <Прозорий офiс> далi-ЦНАП розташований в примiщеннi
виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради (l-й поверх), дiяльпiсть якого спрямов.Iна
на над lня можrrивостi суб'ектам господарськоi та пiдприсмницькоi дiяльностi в одному
мiсцi здавати необхИнi док},менти та отримувати дозволи i погодження для проведоння
господарськоi чи пiдприемницькоi дiяльностi.

В ЦНАПi облаштовмо 38 робочих мiсць, для зручностi обслуговування громiцян
встановлена система кЕлектронна черга>. Встановлено ка}rери вiдеослостереження,
працюе служба оперативного монiторинry та служба реагування (мунiципмьна варта).

Через ЩНАП надаеться 116 адмiнiстративяих послуг Iрпiнською мiською радоIо та
ii виконавчим KoMiTeToM, затверджених Рiшенням cecii Iрпiнськоi MicbKoi ради вiд
l4.03.20l9p. Nч4909-65-VII <Про затвердхсення перелiку адмiнiстративних поOлуг
Управлiння падання адмiнiсцативних послуг та по роботi зi зверненнями громЕLдян

<Прозорий офiс)) (Центру надання адмiнiстативних поолуг) виконавчого комiгеry
Iрпiнськоi MicbKoi ради).

Створено офiчiйний веб-сайт IJeHrp надання адмiнiстративних послуг м. Iргtеня

http:i/cnap. imr. gov.ua/.
Загальна кiлькiсть наJlаних послуг за сiчень-вересень 2020 року становить 24,{86,

також надано 12l78 консультацiй. На 1000 мешканцiв цей показник за 9 мiсяцiв 2020 року
склав 367,l .

Адмiнiстративнi послуги вадzlються Iрпiнською мiською радою та iT виконав,rим
KoMiTeToM, комунаJlьними пiдприсмствами та некомерцiйними органiзацiями а саме: КП
"Теплоенергопостач"; КП "Iрпiньводоканал"; КП УЖКГ "Iрпiнь"; Iрпiнське бrор
правовоi допомоги; Фонд соцiаль}lого страхування вiд нещасних випадкiв та професiй.них
захворювань.

Адмilliстративнi послуги надаlоться оперативlIо, сво€часно, вiдкрито та прозоро.

.Щоступнiсть iнформачii про надання адм iнiстративних послуг забезпечено через ЗМJ[ та
iнформацiйиi стенди.

розвumок peMbltozo секtпору екопомiкu Посlмuсловiсmь Економiчний потеяцiал
промисловостi MicTa [рпilrь незначlIий i його dlopMyc: обробна промисловitlть:
виробlIицr,во гумових ],а IlJlасl,масових хiмiчtIа промисловiсть i промисловiсть по
виробIt иllгllу мсбlliв, виробl
(бу2lма,гсрiа.lri lr),l,tlll1tl; вирtrбttи

I}иробltиtt,гllrl llptlM

ltсмс,гiulсl]их мiнеральних вирсrбiв

.слсктроеl lергiТ, гaву та води.
otlltlKTl l, 28 мислових lliдприсмств,
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Переважае недержавний сектор, частка якого у зага,,Iьному обсязi промислового

виробництва скJ]адас близько 95Оlо.

Обсяги реалiзованоi продукцii за даними промислових пiдприсмств основного кола

за сiчень-вересень 2020 року сroлurи 42193'7 6,1 тис. грн. та 4,8Yо до Bcici ромiзо-ваноТ
прод}кцii Киiвськоi областi.

На територii MicTa успiшно працюють наступпi пiдпри€мства:
ПП KOMIHBEHT ПЛЮС - заснована в 2002 рочi компанiя, яка займаljться

виробництвом i tlродажом димоходiв, повiтропроволiв та illших побрових приllirдiв.

Фундаментом для органiзацii пiдприемства став багаторiчний досвiд роботи в Сlзропi

керiвника компанii, а також його бажання доЕести сучаснi технологiI будови димоходiв в

YKpaiHi.
ТОВ НАТУР+ досягас поставлених цiлей здiйснюсться за рахунок: послiдовrного

виконання плану розвитку пiдприсмства; планомiрного i поетапного впровадж|ення

Правил належноТ виробничоi пракги ки та вдосконалення методiв кон'гролю якостi

лiкарських засобiв; технiчного переоснащення виробництв на ocнoвi замiни обладнан]]я на

високотехнологiчне та безпечне для довкiлrrя; забезпечення виробництва ресурсами
необхiдноi якостi та рацiонаJIьне iх використання; постiйного процесу навчання

персоналу; системи екологiчrrого монiторингу мя забезпечення вiдповiдlпостi

екологiчним нормативам та вимогам; зменшенЕя негативного впливу на нiшколlлшне

середовище шляхом освоення та впровадження нових технологiй,
ПРАТ Ветропак Гостомельський склозавод) - щороку впроваджуе близько 20

нових виробiв. Бiльшiсть продlкцii - ексклюзивна, зроблена за iндивiдуалы{ими

побажаннями клiента, Технологiчнi можJIивостi постiйно оновлюються для того щоб

вiдповiдати зростаючим вимогаlN{ ринку.
ТОВ Ёкософт виробля€ продукцiю. яка ма€ високi експлуатацiйнi показники i

продасться за конк)рентною цiною. Дсортимеят продукцii JIуже великий - BiH вклю,rас в

себе як ма,llогабаритнi вироби лля побlтового використання, так i системи. якi

використовуються в промисловостi.' Траiспорm В Iрпiнському регiонi перевезення пасaDкирiв _ав-том,обiл];ним
транспортом загмьного користувiння здiйснююiь ти пiдприсмства:. ТоВ кIрпiнське

dтп_ r з)sоп, ТОВ к Транi Груп>. ТОВ <:Фастiв Двтотранс>. Кiлькiсть маршрrгiв з

м.Iрпiнь до м.КиiЪ складас - 5 маршрутiв.
Перевезення пасажирiв мiськими автобусними марIцрутами в м.Iрпiнь здiйrэнюе

ТОВ кIрпiнське дТП-lЗ250> по 8 маршрутах, а саме: JФl м. Iрпiнь - смт. Гостомель

(вiйськоЪе мiстечко); NslК м. Iрпiнь - р-п Бучанський (по вул. Червоноармiйська); Nl7 м.

iрпiнь _ кiльцевий; Nч8 м. Iрпiнь - с. PoMaHiBHa; Ngl8 +ЛЪ б м. Iрпiнь (вiйськовий шпит.lль
j 

з/д uо*.ы, - вул.Гайдамацька); J\Ъl9, м. Iрпiнь _ смт. Ворзель _ смт. Кiчеево; J,,lЪ20, м.

Iрпiнь - смт. Гостомель; N2OД; м. Iрпiнь (зал.вокза,'I) - смт. Ба:lанiвка.

Слiд зл}начити, що вантажообiг у сiчнi-жовтнi 2020 року склав 75,7 млн"гкм,,

перевезено вантажiв 1 79,3 тис.тоtrн.

Разом з тим, на роботу транспорту негативIIо вплива€ постiйне здорожчання

пал ивно-мастильн их MaTepimtiB. ,lапчастин. шо llризволи l,b ,(о зростання тарифу на проТзл

та витрат на ii утримшrня.
зв язок Сфера послуг зв'язку протягом 2020 року продовжувала працюватп на

]абезпечення потреб ttаселенltя у наданнi llосJIуг llошl'ового зв'язку та iнтернет-зв'язку у
м.lрпiнь та селищах Ворзель, Гостомель, КоцюбиlIськс. [Jедеться постiйна робота щодо

пiлЪищення якостi rIослуг, розширсIlllя ii спск,гру та заllовоJIеIIIIя потреб населення.

У MicTi lрпillь та прилегJIих сеJIищах llpatpor: лскiлька компаriй, якi надiлють

I!ослуги iптepIleT зв'язку: "1'ч-Nе
iI1,1,cplrc,t, у M.IprIilll, - 2(l 9()l, а

KoMllalliT Il1Ulill(),|,ll lI()oJl
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KBcst>. Заr,шlьпа чисельнiсть абонt:нтtв

rl lсltсба.tсtlttя - l0 825.
i Il1,1,optle,t,, а 1,акож, IIослуги доступу
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якiсIIе IIадання послуг населеЕню, в тоЙ же час зробити досryпним Rикорист,ання
BcecвiTHboi мережi IHTepHeT та кабельного телебачення.

розвumок споэtсuвчоzсl рuнку mа сферu послуz днмiз економiчного стану plrHkiB
ToBapiB i послуг свiдчить про задовiльний стан розвитку конкурентного середовища на
переважнiй бiльшостi з них. На теперiшнiй час в м.Iрпiнь та селищах дiе 5 ринкiв, iз них 3

- змiшанi, 2 - промисловi (1 - речовий, 1 - булiвельно-господарський). Також з 20l8 рокув м. [рпiнь з'явилася нова торгiвельна площа лля торгiвлi домаш ньо-споживчими
товарiш,tи, яка дозволила створити цивiлiзованi умови для роботи пiдприемцiв. lJoBa
площа обладнана прилавками та лавкiш,tи до 70 MeTpiB погопIIих i може розмiстити на
ринку близько 50 чоловiк. Таким чином, у MicTi дiс чи не е €линий, подiбного роду, об'ект
на КиiЪщинi.

Розвитку економiчних зв'язкiв, розширенню ринкiв збlту продукцii мrа,rих
пiдприемств виробничого профi,то сприя€ проведення ярмаркових заходiв. Так, ярмарки у
м. Iрпiнь проводяться кожноi першоi i Tpeтboi суботи мiсяця.

Найважливiшим видом економiчноi дiяльностi у сферi товарного обiry й основною
ланкою органiзачii конкурентного середовища змишасться розлрiбна торгiвля MicTa.
Протягом 3 кварталу 2020 року галузь демонструе стабiльну динамiку розвитку, яка
позитивно вiлображасться на формуваннi товарного ринку та загального економiчl.tого
потеппiшtу Mic,l,a.

Суб'екгами господарювання сфери роздрiбноi торгiвлi вноситься вагомий внесOк у
формування надходжень до бюджегу, створення нових робочих мiсць Nа
працевлаштування населення, щомiсяця забезпечусться нарощування обсягiв роздрiбного
товарообороту.

Виробництво споживчих ToBapiB займае провiдне мiсце у промисловому виробництвi
продукцii регiону. У 3 кварталi 2020 року дiяльнiсть пiдприемств з виробництва
зазItаченоi категорii ToBapiB була спрямована на збереження позитивноi динамiки
нарощування обсягiв виробництва та ремiзацii продукцii, розширення асортимен,гноi
лiнiйки ToBapiB, якi вiдповiдають вiтчизняним та мiжнародним стандартal},t.

Споживчий ринок м. Iрпепя та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське мае

достатньо розвин}ту структуру, що да€ можливiсть забезпечити населення необхiдким
обсягом ToBapiB, робiт та послуг.

Так, у MicTi та селищах на.пiчуеться 575 продовольчих та непродовольчих магазлrнiв
iз загальною торгiвельною площею 3З815,00 кв.м. Серед них 45 пiдприсмство мережевоТ

торгiвлi iз загшlьною торгiвельною площею близько 18125,00 кв.м. На територii MicT;r та
селищ станом на 01.07.2020р. дiе 267 длриемств ресторанного господарства iз загальпою
кiлькiспо посадкових мiсць - 8705, у т.ч. 31 pecTopaHiB, 36 барiв, l072 кафе, l7 буфетiв, l0
пiцерiй тощо.

Населенню MicTa та селищ фiзичнi особи-пiдприемцi надають 22 види побlтових
послуг, а саме: виготовлення взуття за lндивrдумьним зzlJ\,lовленням; послуги з ремонту
взутгя; виготовлення текстильних виробiв та текстильноi га.llантереi за iндивiдуальним
замовленням; послуги з peMolrтy одягу та побутових текстиJIьних виробiв; виготовле]Еня

шкiряних га.пантерейних та дорожнiх виробiв за iнливiдуальним замовленням;
виготовлення меблiв за iндивiдуальним замовленliям; послуги з ремонry, реставрацiii та
поновлення меблiв; виготовлепня теслярських та столярних виробiв за iндивiдушьним
замовлеIIlIям; технiчне обслуговування та peMoIlT автомобiлiв, мотоциклiв, моторолерiв i
мопедiв за iндивiдуальним замовлеIIIIям; послуги з ремонту радiотелевiзiйноi та iнlлоi
аулiо- i вiлеоапаратури; посJlуги з pcMollтy елсктропобутово'i тсхlliки та ittших побугоllих
llрилалiв; виготовлеIIlIя металовиробiв ивi,tlуаIыlим замовлеlIIIям; послуги з ремо]нту
itllltиx llрслмстiв особистоl,о IIього вжитку,l,а мсга:lовиробiв;
l}иI,(),l,()l}JlсIttIя Iовслiрtlих
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текстильних виробiв; послуги перукарень; ритуаJIьнi лослуги; послуги домашньоi
прислуги; послуги, пов'язанi з очищенням та прибиранням примiщень за iндивiдуалЕ,ним

заI\rоВленням.
Одним iз aктуaшьних завдань в

MicTi Iрпенi та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське е активiзацiя iнвестицiйноi

дiяльностi, збiльшення експортного потенцiа.llу та значнс нарощуваIrня обсягiв iпвсстицiй

у розвиток господарського комплексу MicTa та селищ. Враховlточи те, що Iрпiнь та селища

мають дефiцит фiнансових pecypciB, необхiдний для розвитку MicTa, але piBoм з тим,
володiе земJrями промисловоi зони, вiдносно розвиненою iнфраструктурою та

трiшспортною доступнiстю, ма€ висококвалiфiковану робочу силу та вигiдне географiчне

положення, зzrлу{ення iнвестицiй для розвитку його економiки с дуже ваrоIивим.

В 2020 роцi заплановаво здiйснення будiвництва МИСТВЦЬКОГО ЦЕНТРУ
(IRPIN дRт HOUSE), який передбачас створення центру творчостi та мисте;цтва

мiжнародного рiвня. на сьогоднiшнiй день розроблено концепцiю та видiлено землю| пiд

булiвничтво, Проект дасть можливiсть розмiстити в цьому заклалi сучасну та достатн)ю за

кiлькiстю мiсць школи мистецтв; створити музей сучасноi культури MicTa, га,rереi для

мiсцевих скульпторiв, художникiв, фотохудожникiв, майстрiв декоративно-прикJIадl]ого

мистецтва; створити простiр для реалiзацii творчих iнiцiатив громадськостi; створити

iмiдж закладу як величезного за площею виставкового центру для проведення

всеукраiЪських та мiжваролних мистецьких та iвших виставок, презентацiй. Також

здiЙснюеться пошук iнBecтopiв у промислово,виробничУ сферу Приiрпiпня на TaKi

вIлробнIлчi територii, як заводи <<Перемога> та <Прогрес>.' 
обсяГ пряЙих iнвестИцiй (акцiонернОго капiтму), унесених в м. Iрпiнь з почiлтку

iнвестувапня, на 01.01.2020p. склав 13 060,5 тис.дол. сшд (0,8% вiд загального обlэяry

прямих iноземних iнвестицiй в Киiъську область), що на 12,4yо менше обсяry прямих

iнвестицiй на початок 2019р. та в розрахунку на одну особу становив 134,6 дол. СШд.
основними кра.rнами-iнвесТОРllJ}rИ с Нiдерланди, Кiпр, НiмеччиЕа, Польщa

Сполуrене Королiвство Великоi Британii та Пiвнiчноi Iрландii, Двстрiя, Швецiя, СIПД,

Британськi Вiргiнськi Острови, Фiнляндiя та Францiя.
Найбiлiшi обсяги прямих iноземних iнвестицiй внесено в пiдприем,ства

промисловостi, в органiзацii, що здiйснюють операцii з нерухомим майном, у

пiдпрr.""ruч з оптовоi та роздрiбноi торгiвлi; ремоЕту автоIранспортних засобiв i

мотЙиклiв,,lранспорт, складськс господарство, поштову та Kyplcpcb*y дiяльнj,сть,

будiвництво, у пiдприемства, що здiйснюють дiяльнiсть з тимчасового розмiщуванпя й

орланiзачii харчування.' В сiчнi-вЪреснi 2020 року до зовнiшньоекономiчноi дiяльностi на територii MicTa

Iрпiнь та селипL Ворзель, Гостомель, Коцюбицське долуttмися TaKi пiдприсмства як:

ПрДТ ,,Ветропак ГоЬтомельський склозавод", МПП ,,Рада", ,ЩП ,,Кюне i Нагель", 1]оВ

,,Цпiп"rч6-продукт'', ТОВ ,,Склосервiс", ТОВ ,,Двiакомпанiя Деровiз", ТоВ ,,HiKiTa

йЪоuП YKpalHa'', ТОВ ,,Сервiс-чентр", ТОВ ,,Сiгма Медiа", ТОВ ,,Флагман Юкре.йн",

ТОВ ,,Сiгма медiа Ком'юнiкейшенз",

ТОВ ,,Екософт" та iншi.
Обсяг експорту ToBapiB у сiчнi-вересrri 2020р. становив 31971,0 тис.дол. СШД

(2,4% вiд заг.}лыIого обсягу експорту товарiп областi), iмпорту _ 55710,0 тис.,цол.

il,sИ "lд 
загального обсягу iмпорту ToBapiB областi). Порiвняно з сiчнем-вереснем 20l9p.

об""a 
"*"nopry 

збiльшився на 4,2Yо, iмпорr, зменшився - на 30,4Оlо. Негативне саUIьдо

зовlriuIllьот торгiвлi товарами склало 23739,0 тис. дол. Коефiцiент покриття експортом

iмпорту склав 0,57.- 
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зменшився - На 29,2уо. Позитивне сальдо зовнiшньоi торгiвлi послугами склало 2530,9

тис,дол. Коефiчiснт покриття експортом iмпорry становив 1,43.

Експортува:lися Tzжi товари та послуги, як скляна тара для вина, пива! горiлки.

шампанського, елекФо_ та радiо компоненти, послуги з органiзацii вантажних перевезень,

послуги авiацiйного вантa)кного нереryлярного трzlнспорту та iнше.
КDаiпи експортеDи: Нiдерланди, Нiмеччина, Росiйська Федерацiя, Саудiвська

Аравiя, египет, Польща, Iндiя, Бiлорусь, Словаччина , Iспанiя та iншi.
Iмпортувмися TaKi товари та послуги: обладнання, запаснi частини дrя

обладнання, сировиlIа, автомобiлi, посл}ти з органiзацii вантажних перевезень, посдуги,

пов'язанi з забезпеченням функчiонування авiацiйноi транспортноi iнфраструкгури та iз
надаванням пiд найм лiтакiв, послуги з надання доступу без контенту.

Крдi'ни iмпортерп: Китай, Нiмеччина, Польща, США, Туреччина, Бiло;rусь,

Нiдерланди та Фршrцiя.
На сьогоднiшнiй день спостерiгаеться зацiкавленiсr,ь iноземних пiдприемств у

придбаннi комплектуючих для матерiалосмного та праце€много механiчного та

1рzlнспортного обладtання.
Такох< очiкуеться активiзацiя зовнiшньоекономiчноi дiяльностi в Iрпiнському регiонi

за рах},нок покращення стуктури у напрямi збiльшення у ньому високоякiсноl та

стандартизованоi продукцii вiдповiдно до стшrдартiв ISO, а також прискореного розвI{тку
iмпортозамiнюючих виробництв для зменшення обсягiв ToBapiB.

З метою розвитку зовнiшньоекономiчноi дiяльностi та нарощування експортIlого

потенцiалу пiдприсмства плaшують освосння нових видiв продукцii та впровадж(:ння

нових технологiчних процесiв, спрямованих на енергозбереження та пiдвищс:ння

конк}рентоспроможностi експортноорiснтованих ToBapiB, також пiдприемствам

надйться пропозичii щодо участi та проведення мiжнародних виставок, ярмаркiв.

презентаuiй, бiзнес-форум iB.

Фiнансовi Decyocu Зведений бюджsт м. Iрпiнь та селищ Ворзель, Гостомелlь та

Коцюбинське по доходах загального фонду за 9 мiсяцiв 2020 року виконано на 10З,69'о до

уточненого плаЕу в cyмi 728 224 60]I,0 грн. фахтично надiйшло 754 ,757 38б,57 грн., що

binu,u" nu 26 5з2,785,5,7 грн. По доходах загального фонду без урахування трансфертiв

при угочненому планi за 9 мiсяцiв 2020 року 548 23з 911,0 грн. фактично надiйшшо

siц Bss sBB,sl грн.(104,9%), що бiльше gа 26666 055,57 грн. i зросли до сiчня-вец:сня

2019 року на 62 198448,4 грн. або на 12,1Yо.

Мiський бюджет MicTa Iрпiнь по доход.rх загального фонду за 9 мiсяцiв 2020 року
виконано на 104,3 7о до уточненого плану в cyMi 641 

,146 
69,1,0 грн. факгично надiй:шло

669 о47 12|,з7 грн., що бiльше на 27 з00 424,з,7 грн. По доходах зzlгitльного фонду без

ур{lхування трансфертiв при }точнеЕому планi за 9 мiсяцiв 2020 року 461 756 007,0 грн.

фчпr""по надiйшло 489 189 70l,з7 грн.(l05,9%), що бiльше на 27 4ЗЗ б94,з7 грн. i зрсlсли

!о сiчня-вересня 2019 року на 57 985 555,47 грн. або на 13,4О/о,

ВiдпоЪiдно до рiшенпя виконавчого KoMiTeTy lрпiнськоi MicbKoi ради Ns 17l2 Bi]l l l
лютого 2020 року був затверджений плаrI Заходiв щодо наповнення мiського бюлжеry,

вишукання додаткових джерел падходжеIlь до бюджету, до,гримання жорсткого режиму
ekoHoMii бюджетllих коштiв та посилення фiнаlIсово-бrоджетноi дисциплiни мiського

бюджеry у 2020 poui.
- проводиться пlодеIttrий монiторинг повноти, систематичностl та своечаснOстl

сплати податку на доходи фiзичних осiб платIlиками цього податку. За результатами

моlliторингу вживаю1ься вiлlIовiлtli захоли визllачснi чинrtим зако}Iодавством до тих

пiлприсмств, якi llc системати,Iltо або в непоl]llому обсязi сплачують податок;

- Ilроволи,гься робоr,а рцj.rrськоlо лпI гу_лпС у Киiвс



- проводиться жорсткий конIроль сплати вiдповiдних податкiв до мiського бюджету
м. Iрпiнь фiлiями та вiдокремленими пiдроздiлами пiдприемств, якi здiйснюють свою
дiяльнiсть на територii Iрпiнськоrо регiону:

- в засобах MacoBoi iнформацii Iрпiнського регiону систематично висвiтлюються
питalння щодо економiчних та соцiа:tьних переваг отримання легаJIьних доходiв та сплати
податку на доходи фiзичних осiб та BHecKiB до ПеIrсiЙного фонду УкраiЪи;

_ проводиться робота щодо погашення заборгованостi iз виплати заробiтноi плати та
вiдповiдвого перер:D(увalння полатку на доходи фiзичних осiб до мiсцевого бюдже,гу та
вжитгя заходiв щодо дотримання суб'екта.t*ли господарськоi дiяльностi вимог трудового
законодавства при виплатi заробiтноi плати та iнших громадяЕ;

- забезпечено дiсву роботу KoMicii з питдlь своечасноi i повноi сплати податкiв та
погашення заборгованостi iз заробiтноi плати, пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних
виплат. За уrастю голови KoMicii з початку року проведено шiсть засiданнь KoMicii;

- забезпечено ефективне управлiння пiдприсмствами комунальноi власllостi
Iрпiнськоi MicbKoi ради з метою покращення ix фiнансового стану та збiльшення
надходжень до мiського бюджету;

- постiйно проводиться контроль щодо доцiльностi проведення видаткiв та
викJ]ючення непрiоритетних i неефективних витрат, що не забезпечдоть виконмня
осIIовних функцir i :rав7цань t uJruBHиx розпФрялникiв MicbKtlto бrчл;lкч,lу м. Iрпоня, тск па
захипlенi cTaTTi за сiчень-вересень 2020 року припалае 89,,2 % фiнансування по
загальному фонду;

- здiйснюсгься контроль за споживzlнням енергоносiiв та проводяться заходи tцодо

збереження енергоресурсiв;
- прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi та енергоносiям вiдсугня.
- постiйно здiйснюсться контроJъ щодо здiйснення заохочувальних виплаг та

надrшнJI матерiальноi допомоги в межах фонду оплати прачi, затверлжених дlя
бюджетних ycтzlнoв мiського бюджету у кошторисах.

Середня заробiтна плата працiвникiв бюджетноi сфери по зведеному бюдlксту
м.Iрпiнъ за сiчень-вересень 2020 року ст.lновить 9 l71,0 грн.

Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 01.07.2020 р. вiдсутня.
Мiський бюджет MicTa по видатках з.г,uIьного фонду за 9 мiсяцiв 2020 року

виконано на 86,7Yо, при },точненому планi на 9 мiсяцiв 2020 року 46| 275 741,6 грн.,

використано 400 3lб 953,1 грн.
Бюджети селищ по видатках виконано на'l8,З Yо при }точненому планi на 9 мiсяцiв

2020 року 69 007 914,0 грн., використано 54 036 264,З5 rрн.
Зведений бюджет по видатках зzгального фонду виконано на 85,7 Оh, прtl

уточненому планi на 9 мiсяцiв 2020 року 530 283 655,6 грн., використано 454 З5З 2l'l,45
грн.

,Що спецiа,rьного фо"ду зведеного бюджету м.Iрпiнь фактично надiйшло

60 950 851,29 грн., що становить 65,9 % 1точненого рiчного плану (92 537 596,56 грн.).

2. МЕТЛ,ЗЛВДАННЯТАЗАХОДИ ЕКОНОМIЧНОГОI СОЦIЛЛЬНОГС)
розвитку Iрп I Hcbкoi MlcbKoi оБ,€дlIлIIоi тЕриторIАльноi

громАди нА 2021_2023 роки
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pecypciB; створення бiльш прийнятних yN{oB для ведення пiдприемницькоi дiяльностi
шJIяхом )твердження на практицi верховенства права; зменшення втручання держави в
eKoHoMiKy; удосконалення податковоi системи з урахуванням досвiду проведення
податковоi реформи, нatлzlгодження держiвно-приватного партнерства та створення
ефективних стимулiв для iHBecTopiB; вiдновлення довгострокового кредитування
реалЬного секторУ екОномiки та Домогосподарствi пiдвицення конкурентоспроможIIостi
вiтчизняних ToBapiB та послуг, нарощення Тх експорту та створення умов для
iмпортозамiщення.

Завдання rромади м. Iрпiнь - докJIост}I мокслlм)лt{ зусllrJlь для забезпечення
намiчепих Програмою орiснтирiв на поточний piK, зак;lасти базу для стабiльноi роботи у
наступному роцi.

Досягнення цiеi мети передбачас реа.пiзацiю тaжих прiоритетних напрямiв
соцiа,rьно-економiчного та культурного розвитку м. Iрпiнь та сiл Михайлiвка-Рубежiвка,
Забуччя, Козинцi та Дiброва у 2021 роцi:

} соцiальна сфера - забезпечення послiдовного та стiйкого зростilння
показникiв, якi характеризутоть piBeHb життя населення MicTa та в першу чергу збiльшrэння
грошових доходiв яаселення, пiдвищення рiвня соцiальних станлартiв i якостi послуг, що
безпосередньо надаються населенню;

} гуманiтарна сфера - створення в MicTi необхiдних }ъ{ов для збереження i
змiцнення репродуктивного здоров'я населення, пiдтримки молодi, захисту iнвалiдiв та
людей похилого BiKy. забезпечення розвитку освiти. спорту, культури. вiдпочинку;

} реальнпй сектор економiки - створення умов дJlя поступо]зого
перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямован}, на
забезпечення стабiльного зростання обсягiв виробництва, створення сприятли]]ого

ринкового середовища, та стимулювalння iнвестицiйно-iнновацiйного перетворення,
сприяння розвитку маJlого пlдпри€мництва;

} у сферi житлово-комунальних послуг - забезпечення пiдвищс:ння

ефективностi тарифноi та енергозберiгаючоi полiтики; удосконаJIення системи управлl,ння
та розвиток конк}рентного середовища в галузi, реконструкцii i модернiзацii систем
тепло-, водопостачання та водовiдведення, активiзацii роботи щодо створення об'едпань
спiввласникiв багатоквартирних житлових будинкiв, як основних замовникiв житлово-
комунапьних послуг, обладнztння житлових будинкiв засобами облiку обсягiв наданих
послуг; оноRлення парку комунального транспорту, машин та дорожньоi технiки;

} охорона навколишнього середовища - екологiчне оздоровлення довкi.пля.

розвиток рекреацii.
2.1. Соцiальпа сфера

2.1.1.Зайпятiсть населення та ринок працi
Головною метою у сферi ринку працi змишаеться розширення можливостей ,цля

реалiзачiТ права громадян на гiлну працю та пiдвищення добробуту за рахунок дохолiв вiд
трудовоi дiяльностi. пiдвищення рiвня професiйноТ освiти, що дасть можливiсть
задовольнити потребу роботодавцiв у необхiдпих кадрах та забезпечити гарантоване

працевлаштування безробiтних громадян, посилення мотивацii до легальноi та
продуктивноi зайнятостi, стимулюDаIIня дiялыlостi роботодавцiв щодо створення но]вих

робочих мiсць, монiторинг стану ,грудовоi мiграцii населення MicTa, активiзацiя взасмодiТ

з суб'сктами ринку праIli щодо розширення iнформаrtiТ про попит на робочу силу ,\ля

забезпечення економiки квалiфiкованими калрами у 2021 poui заплановано реалiзувlати
TaKi@:

. оргшIiзаliяоплачуваIIихгрмаJlських

. Il i,цtrи l t(сttrlя якосr,i ,га pc,ly;tb tttя соцiальпих Itос;lуг незайlrятrэму
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. сприяння ефективному спiвробiтництву органiв мiсцевоi влади, профспiлок i

працедавцiв з метою недопущення зростання обсягiв безробiття та забезпечrэння

соцiа,тьних гарантiй громадян;
. сприяння зайнятостi громадrlн. якi не здатнi на рiвних умовах KoHKypyBaTll на

ринку прачi, зокрема, людей передпенсiйного BiKy та людей з обмеженими мо)tотивостями;
. забезпеченrrя ютiентоцентровшtого пiд<олу при пйборi пiд<одящоi рботи, зочем4

демобiлiзовшш{ вiйськовосл}хбовцяrл, внугрiшньо перемiщеним особам, переселенцIм з

,Щонецькоi, Луганськоi областей та з тимчасово окупованих терltгорiй АРК i м. Севастополя, з

урахlвшrням ix професiйною досвiду та iндивiлуа:lьних здiбностей;
. заlповнен}UI вакшсiй, змвпених роботодавцями, urу(ачами роботи з числа

перемiщених осiб;
. направлення зареестрвzlних безробiтних з tIисла пермiщенrх осiб дlя

проходкенIul професiйного навчання або сталgванrrя у роботодавцiв з подальп]им
праIевJIаJIrг}ъzшням ;. сприяння самозайrrятостi перемiщенпх осiб плтяхом наданЕя консультшtiйtних

пос.ггlт, оргшriзацii навчшrrrя дIя провадження пiдприемницькоi дiяrьностi, н4цання допопrоги
по безробiтпо одноразово дlя вiдкритгя власноi справиl

. пIирке запулення безробiтпих осiб до громадсьIо{х та iншпrх робiт тимчасового

харакrеру;
. прведення особистих зустрiчей з керiвниками пiдприемств - роботодавцiв дrя

обговорення пит:lнь щодо потрби в професiйнiй пiдготовцi, перепiдготовцi та пi.Фищ,эннi
ква,riфiкачii кадрiв з числа заре€стровших безрбiтних. у юму ,п,tслi перемiщених осiб,

угочненюI додаткових вимог, цо вис}tsаютъся до прсгендентiв на зайIrяггя вaжантних посiц;
. сприяння зацiкавленостi рботодавцiв у працевлaшп}ъаннi на перше рбоче мiсце

з:l отимalною професiсю (спецiальнiсгю), насамперед. молодi, iнва.гIiдiв. iнших соцiаJIьно

вразливих верств паселення;
. стимулювдIrrя до пiдвищеrтrrя рiвня конкурентоспромоясtостi на ринку прачi rэсiб

BiKoM вй 45 pKiB, насамперед IIIJIю(oM оlриманЕя одноразового вау{ера ди проходження

перепiдготовки або спецiалiзацii, пйвищентrя квалiфiкацii, пйготовки на наступному
освiпrьо-ква,тiфiкацiйному piBHi за професiсю, спецiальнiстю;

. iнформ)ванrrя рбоmдавчiв у вiдгlовiдностi з профiлем пi/цlрисмсгм про

професiйно - квалiфiкацiйний склад перемiщених осiб, якi зарессгроваri в цеrпрi зайlrяюсri;
. створення сприятливих передуI\{ов дIя прфесiйною сzlмовизначення та

самореалiзацii молодi;
r систематичне прведення ярмаркiв вакаrсiй та aykltioHiB прегендеrrгь з мgtою

зzlповItення нмвних у рботодавцiв вакшсiй;
. над:rння одноразовоi виплати допомоги безробiтним дrя вiдкриття власноi справ]а.

2.1.2. Грошовi доходи населення
З метою недопуцення зниження доходiв населення вiд трудовоi дiяльностi,

сприяння пiдвищенню Bciмa суб'ектами господарювання тарифних ставок i посадових

окладiв на ocHoBi нових мiнiмальних розмiрiв заробiтноi плати, усунення диспропоlэцii
мiж результативtIiстю працi та розмiрм заробiтноI плати, посилення контролю за

додержан}Iям вiдповilцlих державних гаранr,iй оllлати працi, недопущення виникнеЕня

заборговаttостi виплати заробiтноТ плати визначенi осповпi зооiаttпя mа зшоiu на 202'l piK,

. посилеlllIя KoI1,I ролlо за додсржаlllIям BciMa об'сктами господарювання вiдповiдrих

дсржавпих гараlIтiй оплати npaIli, здiйсllеItttя illдсксацii заробiтlrоi плати у зв'язк), зi

змiнами спожилllих цilt l,a KoMпcllcaltii заробiтllrli llllати вllаслiдок порушення TepMiHy ii
RипJlати, забозl le,tcll l lя коIIтр JIlo за cBoc.taclticтlo ltиплати llо'гочllоТ ЗарОбiтнОI пЛаТИ на

скоltомiчltо ак,|,иl]lIих lli7ptpи мствах r+,цllя _ltiKBi/(aцii заборгованостi, провсде]rня

Mtltli,гopilrl,y l]и коllаllIlя граt|liкrв rr i iз виt1.1lа,ги заробi,гноТ платII та

rrськOtпl|},I*0I рАдlt

l}жи1-I,я зilxorlll} ll1.1lIloa|/ll lol,()



. забезпечення контролю за свосчаснiстю виплати поточноi заробiтноi плати на

економiчно-активних пiдприемствztх та сприяння лiквiдацii заборгованостi;
. посилення контролю щодо додержання трудового законодавстВа, особливо IlцоДо

дотримiшня вiдповiдвих державних гарантiй з оплати працi;
. легалiзацiя трудових вiдяосин у сферi зайнятостi населення та виплати зароб:iтноi

плати;
. здiйснення монiторинry укладенЕя колективних логоворiв на пiдприемствах, в

установах та органiзацiях, якi використов},ють найману працю;
. запобiгання виникЕенню трудових спорiв (копфлiктiв);
r надання освiтньо-правовоi допомоги громадянам у питaшнях тудового

законодzlвства]
r сприяння зростанню середньомiсячноii заробiтноi плати в MicTi.

2.1,4.Соцiальний захист населення
з метою соцiа.пьноi пiдтримки найбiльш вразливих верств населення _ iнвалiдiв.

пенсiонерiв, чорнобильцiв, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян;

забезпечення осiб з iнвалiднiстю спецавтотр:lнспортом та технiчними й iншими засобами

реабiлiтацii, а також пiдняття рiвня та розширення спекту надання соцiальних посл}т у

територiальних громадах на фонi реформи децентралiзацii влади у 202l рочi заплаЕо]вано

реалiзlвати 
,t,d]F.i ocHoBHi зuвiuннл mа з :

. пiдвиrцення якостi надання соцiальних послуг соцiально-незахищеним верствам

населепня;
. вiдкритrя I {eHTpy paHHboi реабiлiтацii дiтей з iнвыliднiстю в Iрпiнськiй об'едншriй

1,ериl,орiаJlьнiй громадi;
. здiйснення монiторинry укJIадання колективних договорlв на пlдприсмствах, в

установах та органiзацiях , якi використовують найману працю;
r пiдвищення ефективностi надання соцiальноi допомоги, сприяння реffIiзацii заходiв

адресноi соцiальноi пiдтримки населення;
. проведення iнформачiйно_роз,яснювмьноi роботи щодо положень законодllвства

про пенсiйне забезпечення;
. забезпечення безперешкодного доступу iнвалiдiв до об'ектiв соцiапьноi

iнфраструктури.
2.1.5 ,.Щемогрrфiчний розвиток, пiдтрпмка ciM'i та молодi

з метою соцiыlьно_правового захисту дiтей, попереджеtIня дитячоi бездогляДНОстi

та безпритульностi, пiдтримки нацiона,rьних сiмейних традицiй, формування
вiдповiда.пьного батькiвства та материнства, популяризацii позитивного досвiду сiмейних

форм виховання дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування, Еегативних

проявiв у дитячому середовищi, пропагаЕди здорового способу жиmя, створеняя

системи правових та соцiально-економiчних умов для ефективноi соцiалiзацii та

самореалiзацii молодi. забезпечення всебiчноi пiдтримки та розвитку iT громалськоi

акти;ностi. реалiзачiт iнтелектуального. фiзичного, творчого потенцiалу молодi. на

виконаннЯ затверджениХ мiськиХ програм, службою у справах дiтей та ciM'i Iрпiнськоi

Micbkoi ради на 202l pik запланованi Taki octlootti завdаttпя mа эахоdu:
. пiдтримка та посилення соцiального зiD(исту багатодiтних сiмей;
. вiдзначення багатодiтних MaTepiB, яким присво€но почес}Iе звання УкраIни кМати-

..*i"";[:1J."#:o1)*ooouu.un, 
та вiлпочиl[ок дiтей, якi потребують особл:швоi

соцiаJtыtоТ уваги та пiлr,римки (лir,и-сироти, лir,и позбавлеlli батькiвських прав, д,iти-

iнвшIi/lи, дiти з бaгarr1.1ti,гIl их роли
ltiти BIIO та iH.);
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r проведення новорiчно-рiздвяних зilчодiв для дiтей соцiально- незахищених
категорiй;

. зtlходи з Еагоди .Щня мололi, .Щня Конститучii, ,,Щня oiM'i, !ня захисry дiтей, !ня
усиновлення; .Щня .Щержавного Прапора та .Щня Неза,тежностi УкраiЪи, .Щня MicTa,

. спортивнi свята (Тато, мама i я - спортивна сiм'я>;

. мiський етап Всеукраiнського конкурсу-фостива,lю кТаланти багатодiтноi родини>;. профiлакплчний захiд <Молодь обирае здоров'я>;

. профiлактичнi акцii: кЗахисти cBoii дiтей вiд ВIЛ/СНIД>, <Наркотикам - HI>,

<Обирай життя), кОбери здоровий спосiб життя), кЗупинимо насилля разом);. проведення Всеукраiнськоi акцii <1б днiв проти насильства));
l проведення MicbKoi акцii <Школярик);
. проведення фестивмю творчостi для дiтей з обмеженими функцiональвrими

можJIивостями <Повiр у себе>;
. призовна ка]\,rпанiя "Весна", "OciHb"

2.1.6 Житлово-комуЕдльне господарство
З метою задоволення потреб населення i господарського комплексу в житлово-

комунмьних посл}тах на,rежноi якостi вiдповiдно до нацiона:tьних нормативiв i
надiональних станлартiв, пiдвищення ефективностi та надiйностi функцiонування
житлово-комунаJlьних систем життезабезпечення населення, впровадження ресурсо-
та енергозберiгаючих технологiй, створення р{ов для залrIення приватних
пiдприемств, управlrяючих компанiй та iнвестицiй у розвиток галузi у 2021 poui

передбачено ре алiзацiю такuх ocHoBHux завdqнь лпа ,,

r надання якiсних житлово-комун:rльних послуг;
. полiпшення техлiчного стану iснуючого житлового фонду та виробнлtчих

фондiв житлового господарства;
. створення конкуреЕтцого середовища у наданнi житлово-комунмьних послуг;
l забезпечення поступового виведення з експлуатацii аварiйного житлового

фонду;. забезпечення оптимiзацii ресурсоспоживання в житловому фовдi

a

a

l

a

a

встановлення будинкових засобiв облiку споживtlння води та тепловоi енергii;

ремонт покрiвлi та реплення комунальноi форми власностi будинкiв;

капiтальний ремонт прибудинкових територiй багатоквартирних житлс|вих

булинкiв;
пiдвищення ефективностi роботи пiдприсмств, якi працюють на ринку
життезабезпечення споживачiв MicTa, та надiйностi функцiонування сис,тем

енергопостачання;
ефективне використання енергетичних i матерiальних pecypciB виробникам,и та
споживачами послуг;

впровадження нових техIlологiй i засобiв озеленення територiй;

полiпшення благоустроlо,га санiтарrrо-епiдемiологiчного стану в MicTi:

розширення зони обслуговуваtlня, збiльшення обсягу наданих послуг iз вивозу
твердих побlтових вiдходiв та рiдких cToKiB, забезпечення планово-

регулярного вивозу твсрдих побутових вiдходiв вiд ycix категорiй вирбникiв;

забезпечення контролIо за дiяльнiстю суб'сктiв пiдприсмницькоi дiяльностi, що
займаtоться TpallcIIopl,yllal l l tя м вiлходiвi

r пропагаIIда l вIlрова,l(жсl l llя их техlIоJIогlи збору
Bi.llxo.1tiB;

поlхук
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. будiвничтво/улаштувшr я системи вуличного освiтлення по вул. Сонячнiii та
iH мереж електропос ачання споживачiв житлового масиву мiкрорай,ону

в

зовяiшнього освiтленвя,

t замiна устаткування, що вийпшо з лцу, шляхом нарощування обсягiв роб;iт iз
капiта;rьного ремонту, реконструкчii мереж зовнiшнього освiтлення;

r вiдновлення зовнiшнього освiтлення вшугрiшньоквартzшьних мереж;
. забезпечення локального освiтлення дiлянок пiшохiдних переходiв у мiсцях

iнтенсивного рlху або кончентраuii .ЩТП;
. виконання зaшланованих обсягiв реконструкцii, капiтмьного та поточного

ремонту автомобiльних дорiг комунальноi власностi;
r капiть,rьний ремоЕт TpoTyapiB (пiшохiдних та велодорiжок);

' будiвництво зJIивових каналiзацiй;
r реконстр)тцiя та благоустрiй автобусних зупинок (кармаяiв).

2.1.7 Мiстобудуванпята архiтеlсгура
З мЕтою ствоЁння чlrриJIтJIивих уплов Ьвсстлrцiл"пtоТ дiлтьностi у будiвниш,твi,

пiдвищеннЯ конкурентоспрOмоясrостi та нарощуванНя потужtIостей мiсцевих будiвельних

пiдприемств вiдповiдrо до потреб ринку будiвельних робiт; полiпшенrrя житлових умов
населення MicTa шrrл<ом створення ефеюивного житлового сектору, лсrй би задовоJlьнив

потреби ocHoBHoi частини мешкшrцiв мiq.га на piBHi, що вiдповiдас ii платоспрмолсl,ому

попrry, досягяенЕя максимаJьноi ефекплвностi використatппя бюджЕтних коrггiв при

забезпеченнi грмадяЕ житлом та пiдвищення якостi об'сктiв соцiмьво-культурвого
призначення, житлово-комунzlльного господарства, соцiа.llьноi та виробнлtчоi

iнфрастрlхryри комунальноi власностi у 2021 рочi передбачаеться реа;liзувати :гакi

oaHoBHi эавdання mа laxoduz
. прдовження роботи з удосконiцення та забезпечення прозоростi дозвiль]них

процедур у булiвничтвi, врахувiшня громалськоi луплки пiд час вирiшення питань

пл.lн}tsанюI та забулови територiй;
r затвердженнЯ комплексноi просторовоi схеми Iрпiнськоi об'едншrоi територiалт,ноТ

громади,
. затвердження меж Iрпiяськоi об'едншrоi територiмьноi;
. створення р{ов дlя з.lхисту майнових iHTepciB уlасникiв будiвництва об'скгiв;
r сприяння розвитку матерiмьно-технiчкоi бази будiвельних органiзацiЙ для

ремiзацii сучасних iнвестицiйних проектiв, забезпечення iх квмiфiкованими iнженерно-

технiчними та робiтничими кадрами;
. збiльшення мережi соцiа.llьноТ iнфраструктури областi шляхом будiвниц:гвъ

реконструкцii та peмo}iTy лiкарень, закладiв освiти, будинкiв культуриi
. продовження рекопструкцii 

,га будiвництва автомобiльних дорiг мiсцевого

значення, реконструкцii TpoTyapiB MicTa;
r передача на затвердженIIя lrpoeкTy землеустрою щодо встановлення меж м. Iрп:iвь

Верховною Радою Украiни;
. постiйltе iнформування населеIlIlя MicTa щодо перелiку багатоквартирних житлоiвих

булиllкiв. зазIIачених у вiдltоtliдllих лсржавttих житлових прогрilмах. шляхом розмiщеl,tня
irlформаrliТ на сайтi MicTa;

r з.lliiiсtlсllItя рс,]срвуI}аl l llя ,}смсJl1,1 roK пiл будiвництво доступного житла, якi

забсзttс,tсlri it lжсt lcpl lcrl<l, ,l,pitltcl ;fa
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r передбачення коштiв з бюлжету лля булiвничтва (прилбання) житла для сiмей
вiйськовослухсбовцiв, якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв при
проведеннi заходiв антитерористичноi операцii;

. запровадження прогресивних архiтектурно-конструктивних i технiчних рiшень у
розробленнi та впровадженнi економiчних та енергозберiгаючих проектiв житлових
будинкiв;. облашryвання додаткових паркомiсць та майданчикiв для стоянок автомобiлiв;

r проект}ъання та будiвничтво шJuIхопроводу та нових трас для iнженерних мереж
та реконстукцiя iснуючих;

. органiзацiя територii природно-зitповiдного фонду та створенням ландшафтного

заказника або парку <Потоки> в MicTi Iрпiнь;
! будiвництво паркiв та ckBepiB в селах Козинцi, Михайлiвсько-рубежiвцi;
. облаштування зони вiдпочинку поряд з водоймами MicTa Iрпiнь та в селах Козинцi,

Михайлiвсько-Рубежiвцi (пляжi, мiсця дозвiлля).
2.2. Гуманiтарна сфера

2.2.1 Охорона здоров'я
З метою змiцнення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у

первиннiй та вториннiй медичнiй допомозi; полiпшrення рiвня надання медичноI допомtоги

на первинному та вторинному piBHi та збереження здоров'я населення; пiдвищення рiвня
наданЕя медичноi допомоги вагiтпим, родiллям та новонародженим у лiкува,тr,но-

профiлактичних зalкJIадах; забезпечення держzrвIJих гарштiй соцiа,rьного заJ11Iсту

громадян, щодо безоллатного придбання лiкiв за рецептами лiкарiв на 2021 piK

запланованi TaKi ocHoBHi завdаннл па захоdu 
l5азi. будiвництво Медичного центру його

повноцiнного багатопрофiльного cTauioHap
. створення медичноi служби транс ЦеН'IРrШЬНа

MicbKa лiкiрня), що забезпечить тран рофiльними
стацiонарами Iрпiнь та Буча, транспортування пацlентrв на вищии рlвень надання
медичноi допомоги.. збiльшення кiлькостi медичного персоналу (лiкарi, сестри медичнi) - за рахунок
молодих спецiапiстiв з використанням комплексноi програми пiдтримки lрпiнськоi
MicbKoi рми (сл

. курс на Меморандумiв з закJIадами II - IV рiвня
надання медичн" . постiйна робота над оновленням матерiально-технiчноi бази пiдпоздiлiв, навчапня

сччасним метод:lý{ лlкчвання.. впровадження Програми стр.цування для працiвникiв бюджетноi сфери за коruти

IРПi 
медичних гарантi i

лоноскопiя>, кL{и чна
тям>, <Лiкуваtrня

- II пiврiччя 202't р _ <Медична допомога при гострому мозковому lнсульш в

стацiонфних уrоваБ, <Медична допомога при гострому iнфарктi мiокарда>.

- 2022 i - <iМедична реабiлiтацiя немовлят, якi пародились. передчасно таlабо
хворими, упродовж перших трьох poкiв життя), (Медична реабiлiтацiя дорослих та

дiтей вiд 
- 

опорно-рухового апарату), <Медична реабiлiта,цiя
дорослих ураженпям tlepBoBoT системи >.

. змiпа ку - покращить iмiдж лiкарнi та якiсть надаrrrя

медичних послуг, ласть змогу заклаllу стати aBтol lомlзоваll им вtд lнших закладrв вищого
оiltяi зай мlтися ltavKoBottl лiя.ttыI'' . взаt,молiя (l IlI ntpllirrcl,K Micl,Ka лiкарltяl) ,} сRропейською наукоt,ою

cll i,llы tо,гоlо.
п."", ,2; I)слi,r,l

з38оо777



позашкiльноi освiти у 2021 роui запланован0 виконання ты<пх основнuх завdаньщ
эмоdiв:

. вивчення перспективи та здiйснення прогнозування нzшовнюваностi зак-тrадiв

освiти;
. оптимiзацiя мережi закладiв освiти;
. впровадження сг{асних управлiнськшх систем в ocBiTil
. забезпечення системного монiторинry якостi освiти;
. рачiональне використання кадрового потенцiалу педагогiчних працiвникiв заклtадiв

освiти;
. розширення академiчних свобод i формування простору для творчоi прачi вчитеJIя;
. оновлення змiсry i форм професiйноi дiяльностi педагогiчних працiвнIлкiв,

пiдвишення педагогiчноi культури вчителiв та розвиток педагогiчноi творчостi в ocBiTi.

удосконаленЕя системи пiдготовки педагогiчних кадрiв, ii професiйноi дiя-тьностi та

пiслядипломноi освiти;
r створення в закJIадЕrх освiти MicTa единого iнформацiйно-освiтнього простору для

забезпеченнЯ HoBoi якостi навчalннЯ та комплек]снОго пiдходУ до використання суча()них

iпформшriйно-комlтriкацiйних технологiй у ocвiтHboMy процесi;
. заохочення i пiдтримка обдарованих дiтей, запровадження сучасних методик

виявлеItня, навчzlннЯ i вихованнЯ qýдарованоi молодi, впровалження дiсвого механiзму
стимулювання ylHiB та ix наставникiв.

'популяризацiя здобlткiв учнiв та пошцрення досвiду роботи педагогiчних i

IIауково-педагогiчних праlli вникiв;
. нrшaгодження ocBiTнix KoHTaKTlB, спlвпраця у мlжнародних програмalх l прое(тzlх,

акгивiзацiя партнерських зв'язкiв мiж освiтянами рiзних kpaiH, створення ocBiTHix

туристичних маршрутiв;
. залучення додаткових коштlв для пlдвищення якостl матерlаJlьно-технlqного

забезпечепня закладiв освiти;
. реапiзачiя стратегii впровадження сучасник енергозберiгаючих технологiй;
r заохочення приватноi iнiцiативи щодо створення З.що;
. реалiзацiя системи заходiв щодо пожежноi безпеки;
. добудова та введення в експлуатацiю навчаJIьного корпусу Iрпiнськоi СЗ[llNэ1;
l розгляд можJIивостi будiвництва за рахунок позабюджетних коштiв заюIаду

зага.пыrоi середньоi освiти м. Iрпснi;
. вивчення питаItня булiвничтва в MicTi Iрпенi позашкiльного навчапьного закJIаду

освiти з сучасною матерiа:lьно-технiчною базою;
. створення мiжшкiльного ресурсного центру шляхом реорганiзацii вiдповiднtl до

законодавства дiючого МНВК;
.реорганiзацiя науково-методичного цеятру управлiння освiти i науки у ценlр

професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв.
2.2.3. Кульryра i туризм

З метою створення в Iрпенi оригiнапьного культурного продукту,

враховуючи сучаснi тенденцii розвитку м ьного попиту населення та
.,' 

""*op"arunn"M 
iсторико-культурних ос ен,lя розгirлуженоi мережi

,u*r,uдiu та iнших об'сктiв культури, opieHT и територiальноi громади;

облаштуваlпrЯ мережi зоН культурIlогО вiдlIочинку та дозвiлля з використання icToplaKo-

культурних надбань та лаItдшафтltих pecypciB DизвачеlIо такi octloBtli завdання tпа заl:91!д

па 202I oiK:
|. С,гвореIlIIя розl,rчtужсllоТ
opictl,t,oBatl их lla поr,роби

lJdtlc Kol ttl: tc l t l t я робоmч озпоdiлу ii
mа чimкоit|lуtкцiй з лепOtо

закладiв культури комунальноi власностi,



спрукmурuзацii, розшuрення вэlсе iснуючllх mа gапроваd)юення новuх напря.|lкiв робоmu,
зорiенmованLtх в перulу чер2у на споэlсuвача кульиwнllх послу2.

Проведення реконструкцii Щентршьного булинку культури (вул. Соборна, 183)
Вiдселення адмiнiстративного персонzцу вiллiлу кульryри з метою збiльшення примirчень

для ocHoBHoi дiяльностi закJIаду. Розширення напрямiв дитячоi творчостi, кур()и з

раннього розвитку, дитяча зона, одночаснi заняття для батькiв з дiтьми. Створепня JaMoB

дJIя прокату фiльмiв.
Реконструкцiя Мiського будинку культури в багатофlчкцiональний культурно-
мистецький ценц та благоустрiй територii. Передбачаеться створення музею сучасноi
культури MicTa, простору для решliзацii творчих iнiцiатив громадськостi, г.шереi дJul
мiсцевих скульпторiв, художникiв, фотохудояtникiв, майстрiв декоративно-прикпад]пого
мистецтва, фiлiя школи мистецтв.
Розширення iснуючого красзнaшчого музею за рalхунок примiщень пенсiйного фонду.
Повне оновлення музейних експозицiй. Створеltня окремих кiмнат--експозицiй з icTopiT

MicTa, в тому числi cylacHoi, х(иття та творчФстi видатних украiнських поетiв-дiячiв

культури, науки, медицини тощо чия бiографiя пов'язана з MicToM Iрпенем.

реорганiзацiя центра,rьноi Micbkoi бiблiотеки в сучасЕий бiблiотечно-iнформацiйrний

цсlrrр. Вдосконалсння та алапталiя до сучасних пимог методiв роботи бiблi,этек

(створення електронних катшtогiв та запровадження електронного читацького кви:тка,

оптимiзацiя пош}ку та видачi ктrиг, забезпечення вiльного доступу до книжкового фонду
та електронноi iнформачii). На,тежне оновлеItня книжкового фонду та фонду перiодичних

видань. Постiйне провелення культ}?но-мистецьких та навча-пьно-пiзнаsальних зalходiв

пов'язаних з популяризацiсю книги та iншоi друкованоi продукцii (проведення читllцькfiх

конференчiй, фестивалiв книги та спiльного читzlння, зустрiчеЙ з видатними украiЪськими
письменникаIr.lи, поетами та перекJIадачами, круглих столiв, презептацiй та iH.) Вiдкрlлття

в фойе бiблiотеки зоЕи бук-кросiнry, як мiсця для спiлкування та обмiну досвiдом твоlэчоi

молодi та культlрноi iнтелiгенцii MicTa,

Виготовлення проеюно-кошторисноi докрлентацii дIя добудови 3-го поверху КЗ
<Iрпiнська дитяча школа мистецтВ iM. М. Верикiвського> . Збiльшення кiлькостi фiлiii КЗ
<Iрпiнська дитяча школа мистецтв iM. М. Верикiвського>): Мiський булипок культури -
хореографiя, Сзош Nsl , образотворче мистецтво.

Булiвництво та облашryвання нових закJIадiв культури з метою задоволення навчально-

пiзнава.lIьних, культурно-мистецьких та культурно-розважальних поlреб

населення. Пошук iHBecTopa з метоЮ будiвнищтва на територii iснуючого шубу в

мiкрорайонi Ромапiвка центру кульцри та дозв;iлля

"uabnb"nr. 
Запровадження роботи стулii обраtотворчого мистецтва, rypTKiB танцiв,

руколiлля. акторського мистецтва, iнтернет-чентру для молодi, фiлiапу бiблiотеки та iH.

дЬбудо"ч будинку культури в селi Михайлiвка Рубежiвка та реконстрщцiя закл;цiв

культури в селах Козинцi та .Щiброва.

II. Створення в Iрпенi оригiнального культурного продукту, врахов},ючи сучilснl

тенденцiТ розвиткУ MicTa, виходячи з реaцьного попиту населення та з використанням

iсторико-культурних особливостей.
ВикЬристання закладiв культури та оргаtriзовацих мiсць вiдпочинку (паркiв, площ) як

ппurфор"" дlя реа.пiзацii громадських проектiв, тобто проведення заходiв (презентачiй,

,uopu"* вечорiв, висl,авок, круглих столiв, TpelIi,lIгiB, майстер-класiв тощо), iнiцiйованих

та ор.аlIiзоuаних творчою iнтелiгенцiсю, активноlо молоддю тощо на базi закладiв i iнIцих

об'сктiв культури.
СтвореlItlя фон,rцу кульryрttих мон iторинг проектiв, надiслапих на

у(lао,гь у ['ptrMa2lcbKoMy бlсl

Стиму,ltl<rваllttя,l,R()рl|о|,() ||i

tltкiл рtlзви,l,ку. iBcll,г-KtlMt

[J,11{nT,,3,1

7цlбцrоовiоrriй KollKypclll1iT

раДа /(



якiсного культурного продукту. Розгляд питань про зменшення ставки оподаткування та
оренлноi плати. змучення творчого пiдприсмництва до участi в мiських з,D(одzlх.

Провелення круглих столiв, ярмарок тощо.
Створення }ъ,rов для проведення на високому piBHi культурно-масових заходiв з метою
приваблення туристичних потокiв (мiських, обласних, державних та мiжнароJIних

культурно-масових заходiв (фестивмiв, KoHKypciB, пленерiв, презентацiй, виставок топдо)

встановлення в MicTi спецiальних афiшних ryмб чи дощок для iнформування виклк|чно

про полii кульryрного-масового, мистецького, нача.llьно-пiзнавalльного Еапрямку.

Вдосконалення системи послуг, що надаються комунмьними закJIадами культ,ури.

Пiдвищення якостi iсн}точих послуг (змiцнеяrrя MaTepia:lbHoi бази ta змiна кrrдр,овоТ

полiтики), запровадження системи повноцiнних платних послуг у га,rузi культ,ури.

дозвiлля та вiдпочинку, якi надаватимуться ком},нальними закJIадtlми культ,ури.

Iнформацiйна доступнiсть, можливiсть елек,гронноi реестрацii на заходи, в гуртки та

стулii, картки постiйного вiдвiдувача тощо. Облаштування в кожному закладi кулы,ури

мiнi-бiблiотеюr, невеличкоi кав'ярнi, мiсць для змiнних виставок фото i картин миr,цiв,

тощо.
СтвореннЯ власногО презентабельногО iсторико-культурного простору. Заверше,ння

паспортизацii об'екгiв iсторико-культурноii спадщини. Проведення iнформацiiiноi

компанii щодо популяFизацiт iснуtочих екчкурсiйних маршрлiв (маркування iспlrо,lих
екскурсiйних маршрlтiв, встановлення дощок-вказiвникiв, унiфiкованих меморiаJIьних

дощок поруI з садибами, де проживали видатнi ykpaiHcbki дiячi культури та мистецтв.

медицини, на}ки та технiки, вiйськовi та iH..

Пiдтримка народногО аI\.lаТОРСЬКОГО i декоративно-ужитковогО мистецтва. Сприяння у

робоii народного а]\.tаторського мистецтва, проведення фестивалiв, створення тематичних

npo.pur, 
- 
популяризацiя ii через закJIади освiти. Продовження роботи з органiзацii

"r"rа"о*, 
маЙстер-класiв з декоративно-ужиткового мистецтва пiд час культурно-масових

заходiв.
IlI. Облаштування мережi зон кульryрного вiдпочинку та дозвiJrля з використанням

iсторико-кульryрних надбань Та ландшафтних pecypciB.

облашryвання паркiв Micтa площадкallr{и для проведення культурно-мистецы(их,

навчшlьно-пiзнавальних та iнших змодiв. Продовження сезоЕних програм дозвiл.ltя i
вiдпочинку в парках та скверах MicTa.

2.2.4,Фiзична кульryра i спорт
З метою створення необхiдних yI\{oB Для роввитку фiзичноi культури i спорry сс:ред

населення за мiсцем проживання; проведення щорiчних комплексних фiзкульryрно_
спортивниХ заходiв сереД населеннЯ (турнiри, фестива.пi, змаганвя, спартzкiади, з рiзних
видiв спорту та спортивнi свята); створенЕя можливостей залучення осiб з обмеженх{ми

фiзичними можливостями до заняття фiзичною культурою i слортомl проведеннJl

.-уaa"r* та мiжгалузевих спартакiад серед жителiв MicTa та пiдприемств, установ

ocшoпlall,|lu зцвdаttпямu mа зсrоdалrlч на 202l piк с:

для розвитку фiзичноi культури i спорту се,ред

населення за мiсцем проживання;
. проведення щорiчних комплексних фiзкультурно-спортивних заходiв сс,ред

"чa"пЪп"" 
(турнiри, фестивалi, змагання, спартакiади, з рiзних видiв спорry та

спортивнi свята);
r створення можливостей залучеIlня осiб з обмежеIIими фiзичними можJIивостямu до

заllяття (liзичltоlо культурою i спортом;
. проведсllllя гirлузевих
пiilпри<;мств, ycTalIot];

тa мiх<гшlузсtзих сtrар,гакiад серед жителlв Mlcтa та

. tlб;Iatlll,vBal I I tя сttоtliшtы !Йц11, ,,u," заttяrr, dliзичtlою кульryрою для осiб з

Rими l} дТ

hhtHcbKoT riiькоi р АдltАпАрАт
рАди 0риг lнАл()t.{_ !г L- 

,,

. створення яеобхiдних умов

tlбмсжсtlими t|l iзи,lttи м и ,{
ý
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. надання квалiфiкацiйних спецiалiстiв по роботi з дiтьми та молоддю з особливими
потребами ;. будiвничтво спортивного комплексу зимових видiв спорту "Льодова арена" в м.
Iрпiнь на розi вул. Пiвнiчна та Степанiвська;
. розмiщення в MicTi мережi велопарковок дJuI заохочення розвитку велоспорту;
. проведення фiзкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходiв з дiт,ьми,
молоддю та населенням за мiсцем проживання.

2.3. Природокористування та безпека життсдiяльпостi
З метою забезпечення екологiчно безtrечного навколишЕього природr{ого

середовища для життя та здоров'я населення MicTa Iрпiнь, запровадження еколого-
економiчного принципу природокористування, шляхом формування екологi,rноi
свiдомостi яаселення MicTa, дотримання норм природоохоронного законодaвства та
зменшення рiвня техногенного нalвантaDкення на довкiлля та проведення
попереджувzrльних заходiв у сферi цивiльного захисту, техногенноi та пожеrкноi безпеки з

метою досягнення прийнятного ризику виникневня надзвичайпих сиryацiй техногенного
характеру та зменшення людських та матерiальних втрат; ведення монiторинry довкiпrrя;
вiдновлення та покрашення екологiчного cтalнy водних об'сктiв, запобiгання та лiквiдацiя
наслiдкiв шкiдливоi дii вод; пiдвищення ефекгивrrостi превентивних заходiв щодо зzlхI{сту

населення i територii вiд надзвичайних сиryачiй техногенного та природного харrlк]геру

визначенi TaKi ocHoBHi завdання mа захоdu на 202l piк:
. Запобiгапня забруднення пiдземних та поверхневих вод;
. Покрацення санiтарно-екологiчного стану водних об'скгiв;
. Покращення санiтарно-екологiчного стану природних джерел;
. Покраrцення якостi питноi води;
. Здiйснити паспортизацiю водних об'скгiв м. Iрпiнь та сiл Козинцi, Михайлiвс,ька_

Рубежiвка, якi розташованi на земJlях комунальноi власностii
. Зменшення викидiв забруднюючих речоЕин та покрzпцення стану атмосферного

повiтря;. охорона i рацiональне використання земель;
. озеленення,благоустрiйселища,збереженняприродно-заповiдногофонду;
. Розвиток сфери поводженЕя з твердими побlтовими вiд<одами;
. Екологiчна ocBiTa i виховання;
. Рацiонмьневикористilнняземель;
. Забезпечення нормальних 1TrroB роботи вiдповiда.пьних осiб, KoMicii з питшь ТЕ]Б та

НС, eBaKoKoMicii, якi пов'язанi з виконанням органiзацiйних робiт по забезпечеllню

з.D(исту населення i територiй вiд НС техногенцого та природного характеру;
. створення матерiмьного резерву для запобiгання, лiквiдацii надзвичайних

ситуацiй техногенного i природного характеру та ik наслiдкiв;
. Здiйснення запобiжних заходiв у разi загрови виникнення надзвичайноi ситуацii;
. Лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй техногенного i природного xapirrстepy,

терористичних проявiв та 'ii паслiдкiв;
. Вiдшкодування шкоди особам, якi пФстраждtlли вiд НС техногенного та

природного характеру чи терористичних aKTiB, згiдно закоlIодавства;
. Вiдшкодування матерiальних зби,гкiв пiдприсмствам, закладам, населенню, яке

постраждzlло вiд НС техногенIlого та природlrого характеру чи терористичних aK:TiB,

згiдно законодавства;
. Вiлшколуваllllя збиткiв l l iлltрисмс,гвам, закладам lla вiJ(новлеlllrя технiки, яка

зiulучалась i вийшла з лаutу пiл час лiквiлаtliJ Нс тохllогеllllого та природвого

характеру, lIи тсрорисl,ичlIих aKTiB;

' с,гI}орсllllясис,|,сми в умовах с,t,ихiйного лиха, при загрозi i
irtbttlot,o скуl1,1еltlIя,lttо7дей.
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2.4. Реryляторна полiтика та розвиток пiдприсмництва
З метою створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розв]атку

пiдприсмницькоi дiяльностi, у тому числi забезпечення пiдтримки соцiалыпого
пiдприсмництва; сприяння створенню в MicTi нових об'екгiв пiдтримки пiдприемництва;
пiдвищення якостi та сприяння в органiзацi'л' надання адмiнiстративних посл}г в

елекгроннiй формi створення зрr{них i сприятливих у\{ов отримання послуг; спрощення
процед}ри отримання адмiнiстративних послуг та полiпшення якостi ii надання;
створення сприятливих }мов для активiзацii пiдприемницькоi дiяльностi, забезпеченrrя

конк}?ентоспроможностi малого та середнього пiдприемництва, а також пiдвищення iiого

ролi у вирiшеннi завдань соцiально-економi.шого розвитку MicTa на 2021 piK визначено
такi ocHoaHi завёання mа захоdu:

. рgfu,Iiзацiя заходiв Програми розвитку ма,того i середнього пiдприсмницт:ва у
м.Iрпiнь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки
затвердженоi рiшенняrл cecii Iрпiнськоi MicbKoi рали вiл 19 грулня 2018р.

Ns4578-62-VП та пiдготовка до розроблення проекту HoBoi Програми розвIrтку
мalлого та середньою пiдприемничтва для lрпiнськоi MicbKoi об'сднаноi
територiальноi громади КиiЪськоi областi;

. покращення калрового забезпечення Мсп;

. проведення за потребою засiдань Iнвестицiйноi ради з питань розвлlтку
пiлприемництва;

r проRеденнJI нарал, ceMiHapiB та (KpylJlиx столiв> для пiдпрлrемцiв;
. iнформування пiдприемцiв про дiяльнiсть бiзнес-асоцiацiй, спрямовану на

розвиток та пiдвищення конк}рентоспроможностi МСП;
. органiзацiя та проведення конференцii щодо перспективних напрямiв розвrIтку

пiдприемництва;
t проведення навч:lльних ceмlнaplB, тематичних зусlрlчеи дш розроонйкlв

проектiв реryJIяторних aKTiB з питшrь реа.тiзачii державноi реryляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльнФстi;

. сприяння розвитку бiзнес-iнкубаторiв та iнших елементiв iнфрастрlтсrури

малого та середнього пiдприсмництва, у тому числi на базi навчшtьних заклiцiв

регiону;t створення нових об'сктiв iнфраструктури, ведення перелiку об'е;ктiв

iнфрастрlктури пiдтримки пiдприемництва;
. залучення суб'сктiв малого та середIього пiдприсмниuтва до дiяльносr:i у

прiоритетних для MicTa напрямках:
. застосування iнформацiйних технологiй, розвиток iHTepHeT-peclpciB з ме'гою

забезпечення вiльного доступу пiдприемцiв до баз даних щодо pecypciB MicTa;
. органiзацiя проведення круглих столiв, ceMiHapiB з обговорення нагальних

питань розвитку пiдприсмничтва.
очiкчванi резульmаmч

. зростання кiлькостi ма:tих i середнiх пiдприемств у 2021 рочi;
о збiльшення кiлькостi ммих пiдприсмств на l0 тис. осiб наявrlого населення;

. зроставня кiлькостi заресстрованихфiзичнихосiб-пiдприсмцiв;

. зростаlIня обсягу рсалiзоваlIоi продукцii (ToBapiB, послуг) на малих i cepe,llHix

пiдприемствах;
збiльшення частки мllлих
пролукцiТ (ToBapiB, llосllуг);

пiдприсмотв у загальному обсязi реалiзованоi

зростаtlllя,]агалыIоl суми lIадходжеllь ло бк,1,1(жстiв ycix piBHiB вiд

,l1iя.ltыlостi малого i ссрс7цl

розlIIи pcl Il Iя кiлькос,l,i I I1,I(Iри м ки пlлприсмництва,

розtltирсltttя засобiв
Mic,l,a:
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. формування позитивноi суспiльноi думки про малий та середнiй бiзнес;

. пiдвищення рiвня знань пiдприемцiв та управлiнських кадрiв сфери пiдтримки

пiдприсмництва з питllнь зzшочаткування, ведення господарськоi дiяльностi та

пiдтримки i-i розвитку;
. консолiдацiя зусиль органiв влади, пiдприсмцiв та громадських органiзачiй

щодо роаJliзацii потенцiа,rу малого та с€реднього пiдприсмництва,

2.5. Розвпток реального сФкгору економiки
2.5.1 Промисловiсть

питання промислового розвитку е одним з найактуальпiших з огляду на

необхйнiсть забезпечення зростalнЕя та оIlовлення економiки в YKpaiHi,

Пода,тьше вдоскоIt:цення роботи щодо створення )мов для поступо]зого

перетворення промислового комплексу у високоефективIlу систему, спрямовalну на

aчб"aпеr"rп" стабiльного зростalння обсягiв виробництва та щодо сприяння створе]ЕЕю

нових виробництв та технологiчноi модерпiзацii дiю,л,rх пiдприсмств з виробниlдтва

прод)л(цii з високою доданою вартiстю. розширення асортиментноi лiнiйки

"*"порrоорi.нrовzlних 
та iмпортозамiнних ToBapiB на 202| piK передбаченi TaKi ццрвr!

завdання tпа захоOu:
- ' "tд*щ**йфективностi 

виробництва на ocHoBi оIlовлення виробничого шарату

прOмислових пiдrlрием"rп, де це необхiдно, проведення комплексноi механiзап,ii i

автоматизацii туломiстких прочесiв:
. зменшеннЯ енегросмностi виробництва за рахуноК впровадженнЯ ПРОГРеСИВ|НИХ

енергозберiгаючих технологiй та устаткування, пiдвищення ефективностi використання

паливно-енергетичних pecypciB, оптимiзадii стуктури енергоспоживzlння;
. 

"ruop"o"" 
та постiйне оновлення бази данuх продукцii, яку виробляютъ промис,ловi

пiдприсмства з метою використашня цих матерiалiв.чля iнформування потенцiйних

споживачiв;
. активiзацiя iнновацiйноiдiяльвостi пiдприемств;
. збiльшення випуску HayKoeMHoi i високотех нологi.пrоi конкурентоспромоlкноi

продукцii, розширення ii' асортименry, пiдвищеняя якостi;
^ . дiдзцщення ефекгивностi виробництва на ocнoBi оновлення виробничого ,rпарату

промислових пiдприъмств, де це необхiдно, проведення комплексноi механiзацii i

автоматизацii трудомiстких прочесiв;. сприяти розширенню кола пiдприемств, . на :I"- _l-:rya:,1"i:_l1"j
запровадження системи контролю якостi продукцii згiдно мlжнародних стандартlв якостl

продукцii - ISO 900l;
. пiдтримка гмузевих промислових пi приемств у розвитку виставковоr дlяльностl;
. збiлiшення обсягiв заlтучених вiтчизняних та iноземних iнвестицiй для розвIIтку

промислового комплексу MicTa.
2.5.2 Трапспорт

З метою сприянIrя бiльш повному, безпечному, якiсному задоволенню потреб

населення та економiки MicTa у послугах транспорту, подаtльше вдосконал€)ння

"uрrру""оi 
мережi. Активiзацiя роботи щодо утримання дорiг в належному технiчному

.ro"i, пiдr"щa'iня якостi та рiвня безпеки l ерсЕсзепь пасажирiв та вантажiв за pttx),HoK

оновлення рухомого складу Bcix видiв транспорту та приведення транспор,тноi

i,,фраструктуiи MicTa ло сучасних вимог на 202l piK запланованi TaKi щgц!зgglШцщl па

1ц@:
' забсзпечсllltя мешкаIrцiв м

умоR ,(Jlя йоtrl бсзltсрсрвl lot,o

' злiйсtlсtltlя заходiв

пасажирiв;

ссJIиtll траlIспортним сполученням та створеIlня

.фуl r Kt lior lyBall ltя;

l_бсзllски руху ав,гоl,ранспорту та псрсRсзcIIня

in l *,r*o?"Ii Гько l 
_р 
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. полiпшення транспортно-експлуатацiйногФ стану автомобiльних дорiг та дорожньоi
iнфрастрlктури;

. забезпечення вiдкриття нових маршруТiв шляхом вивчення пасФкирOпOтоку на

вiдповiдних напрямках;
. оновленняр)хомогоскJIадуавтоперевiзникiв;
. пйвищенпя рiвня iнформацiйного забевпечення учасникiв дорожнього р}ту:,. обладнанняавтобусiвпристосувчtннямндляпасажирiв-iнва,тiдiв.
Очiкуванi результати:
о Розширення маршрlтноi сiтки;
о Покрацення якостi надшtня послуг з пФревезення пасажирiв.

2.5.3 Зв'язок
З метою повного i якiсного задоволення потреб населення та економiки

послугах зв'язку, розбудова телекомунiкацiйних мереж на базi передових

технологiй на 2021 piK визначено TaKi ocHoBHi завOання па эахоDu:
. забезпечення рiвних умов доступу споживачiв до мережi IHTepHeT в ycix селиrцах,

зниження BapTocTi користувtшня iHTepHeToM:
l застосування радiотехнологiй та технологiй рухомого (мобiльного зв'язку) з метою

розширення можливостей для доступу до ЕIацiонrшьних та свiтових iнформацiйних
pecypciB;

. розвиток HoBiTHix технологiй у сферi надання широкосмугового доступу до мережi

IHTepHeT, IP - телебачення та IP -телефонii;
. створення необхiдних умов для якiсного обслуговуваlrня споживачiв поштового

зв'язку та вiдповiдних умов прачi &тя пероонzцуi
. збереження тасмницi поштових вiдправлень. у тому числi листування та iншоi

письмовоi кореспонденцii, шJIяхом замiши абонентських шаф, непридатних до

експлуатацii.
Очiкуванi результати:. збiльшення обсягу доходiв вiд послуг зв'язку;

. збiльшення щiльностi телефонноi мережi;
о збiльшення кiлькостi встановлеIlих толефонiв пiльговим категорiям громадян.

2.5.4 Розвиток споживчого ринку та сфери послуг
з метою забезпечення продовольчоi безпеки MicTa та селищ; задоволення попиту

населення на товари, в тому числi першоi необхiдностi, у повному обсязi, за достуllними

цiнами та гарантованоi якостi; формування торговельноi iнфраструктури з урахувzlнням
вiдповiдних нормативiв забезпеченостi мешканцiв об'сктами торгiвлi та побуту; лiквiдацiя

несанкцiонованоi i стихiйноi торгiвлi; розширення доступностi соцiально значимих поl]луг

побугового обслуговування для малозабезпечоЕих категорiй громадян на 2021 piK

запланованi TaKi ocHoBHi завlання па захоDu:
. забезпечення продовольчоi безпеки MicTa шляхом удосконалення роботи по

залученню на споживчий ринок MicTa товарних pecypciB (проведення ярмаркiв за участю
безпосереднiх товаровиробllикiв, пiдприсмств переробпоТ промисловостi та фермерських
господарств) ;

r розвиток мережi закладiв торговельного та побутового обслуговування шляхом

попрчщa"", сан iтарно-технiчного cTzlнy булiвель та зовнiшнього вигляду ринкiв,
пiдвищення рiвня обс.ltуговування покупlliв iyMoB прачi лля торгуючих, залученнл до

торгiвлi безпосередlriх виробrlикiв сiльськогоспOдарсько] продукцii;
r подальше DдоскоllаUlсt Il Iя дiяльностi tti.llllpиcMcTB риlIковоi MeperKi, поступове

ItсрqтвореIttIЯ iх у lrlpl овслыlо-сервiсtti комплексИ з llалаIIIlяМ Ilаселеllню рiзноманir,них
послуг;

.,rбiльшсllttя KiltbKoo,t,i lIpor(a)Ky грома/lяllами плодоовочеRоl

lr po21yKrlii, вироtltсlltlI lla lt,llacI

мlс,га ч

EoBlTHlx

. розIIIирсIIlIя Mc|lc)Kl ма



. розширення мережi закладiв ресторанного господарства, швидкого харчування)

кафе з прийнятним piBHeM цiн, пiдвищення культури обслуговування;
. збiльшення кiлькостi об'ектiв, що надають побутовi послуги малозабезпеченим

громадянам за доступними та пiльговими цiнами.
Очiкчванi Dезчльтати:

. збiльшення обсягу роздрiбного товарообороту;

. збереження досягнутого рiвня забезпеченостi населення стацiонарними

магазинаN,tи, пiдприемствами ресторанного господарства та ринкalми;
. збiльшення товарообороry пiдприемств торгiвлi на 1 особу;
. зростання обсягiв побутових послг;
. збiльшення кiлькостi пiдприемств побугового обслуговування населення,

2.6. Iнвестицiйна та зовнiшньоекопомiчна дiяльнiсть
основною метою реarлiзацii iнвестицiйноi полiтики в 202l рочi е подал]ьше

нарощувЕшня обсягiв за:tучення iнвестицiй в ekoHoMiky MicTa. зокрема для створецця

,oun*-ru збереження iснlточих робочих мiсць, розвитку мережi об'ектiв соцiалr,но-

культурного та комунального призначення, а особливо впровадження iнвестицiйних

проектiв, спрямованих на економiю енерюресурсiв,' одниj iз напрямiВ заJIучсннЯ iнвсстицiЙ с формуваннЯ та реалiзаrцiя ефекти;вноi

зовнiшньоекономiчноТ полiтики. подальше пiдвищення iнвестицiйноi привабливостi та

формрання позитивного iмiлжу терпторii на нацiона.llьному на мiжнародному рiвнях. З

""rоЙ 
пiдтпrки суб'ектiв зовнiшньоекономiчноi дiяльпостi MicTa в ocBocHцi нсrвих

ринкiв експЬрту ToBapiB i послц та у " они

вiльноi торгiвлi мiж Украiною та евро ) та

,р*.*орлЬ""о.о спiвробiтництва, на 202l piK визп tlu:
. створення сприятливого iнвестицiйного клiмату в MicTi, залуrення iнвестицiй;

. забезпечення супроводу iнвестицiйних проектiв шляхом створення стабiльних

yI!{oB ДUI реаrriзачii iнвестицiйних проекгiв, оперативне вирiшення проблемних

питань в межЕц компgгевцii виконавчого KoMiTeTy;
r сприяння покращенню iнвестицiйного iмiдду регiону:
r )цасть в iнвестицiйних ярмарках;
. формуваIiня сучасноi комплексноi iнфраструктури житлово-комуЕаJIьв,ого

господарства за рахунок коштiв iноземних iHBecTopiB;
l удосконмення структури експорту та iмпорту;
. iоз.ир"нr" ринкiв збугу продукцii мiсцевих товаровиробникiв;
. 

'iдlримка 
iнiцiатив громади, спрямованих на кооперацiю з iноземними партнерами

у процесах решiзацii мiжнародних проектiв.та програм;
. з метою розширення асортименту продукцп, яка користусться попитом у краihах

€вропи, .rродоuл"r".. 
"чркетинговi 

дослiдження та впровадження у виробнилlтво

нових видrв продукц1l;
r формування ебективноi державно-корпоративноi стратегii просування ToBapiB та

no"ny. "iaч"u"х 
виробllикiв на рипки iнших Kpa'rH: корист},ючись набу,гим

"iж"uролпr" 
досвiдом культурIrого обмiну, забезпечити пiдтримку дiй мiсцевих

виробникiв продукцii - експортерiв па зовtriшнiх рицк,rх з використан,ням

iнструментарiю економiчнот дипломатii; пiдтримка участi пiлприемств у

мiжнаролних виставках i ярмарках;
. коорд;нацiя роботи оргаrrЬ 

"i"ц.rп.о 
самоврядування та виконавчоi влади у сферi

мiЙrаролноi лiяпu,,о"ii' низllачсIIIIя ltапрямiв мirкIlародноi лiя.lr1,1tостi та шляхiв ii
злiйснЪltrlя;оргаl riзаtliя плаtIуваltllя мiжпародIlоi дiялыtос,t,i згi,lцtо нормативltо -
правовоi бази;

. ilIiцiюваllllя,l,a KooItOpal пар,гItсрами у IIроцесах реалiзацii

{(
\''

rпАрАт _

пlllcbK0I Hlcbl(0| рАдll

lдн
р, .j

иг lнАл()ш зг
rрудня 2с20

мiжttаро,lцtих lIpooK,l,ill i



. забезпечення участi суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностl у мiжнародtних

виставково-ярмаркових зrD(одах як iHcTpyMeHTy презентацiI економiч]{ого

потенцiалу Micтa на cBiToBoMy piBHi.
2.7. Фiнансовi ресурси

З метою забезпечення стiйкого збiльшення надходжень до мiсцевого бюд>кету

шJlяхом створення сприятливих умов для покращення фiнансового стану пiдприеvtств,

розвитку конкурентоспроможного виробництва та пiдприсмництва, проведення

рацiональноi та ефективноi податково-бюджетноi полiтики. дотриманltя жорстко]

фiнансовоi дисциплiни, пiдвищення результативностi бюджетних видаткiв у 202l poui

визначено Tar.i oc\oqпi завdаннл mа захоdui
. змiцнення фiнансовоi спроможIlостi мiсцевого бюджету цlляхом: забезпечення

викончлння мiсцевого бюджету у вiдповiдностi до затверджених показникiв;
. щоквартzrльне нарощування доходiв мiсцевого бюджету при забезпеченнi iiого

збалансованостi вiдповИно до темпiв зростанЕя макроекономiчних показяикiв;
. здiйснення поглибленого аналiзу виконання мiсцевого бюджеry, виявл€)ння

додаткових резервiв для його наповнення та забезпечення у повному обiсязi

бюджетними призначеннями видаткiв на виплату заробiтноi плати та опJIату

енергоносiiв бюджетних ycтalнoB;
. проъедення роботи щодо полiпшення адмiнiстрування податкiв, розшир()ння

пЬдптIсопоi базlл, Rr{явltення r,a УСУнення негатпвнlIх .lиHHlrrciB, якi несприят;lиво

впливають на piBeHb надходжевь подirткiв, зборiв i обов'язкових зборiв до
мiсцевого бюджету.

r нiшагодження партIrерських вiдносин iз платниками податкш та подальше

пiдвищення рiвня добровiльноi сплати платежiв;
. забезпечення повноi сплати нарzlхов:lних податкiв i платежiв до бюджетiв ycix

piBHiB;
. проведеяня цйеспрямованоi роботи по скороченню податкового борry, подолаlню

збитковоi дiяльностi суб'ектiв господарювання;
. проведення роботи щодо виявлення найffrланих осiб без н:шежного оформле,ння

трудових угод з роботодавцями та заJ]учення громадян до державноi реестрачii;
. iнвентаризацiя програм. затверджених мiською радою та визначення ix

прiоритетностi щодо фiнмсування;. недопулення виникнення кредиторськоi та дебiторськоi заборгованостl, у

бюджетнiй сферil
. розiрвання в устаяовленому порядку договорiв оренди земельЕих дlJlянок в раз1

сисrъмаr"rнот несплати орендноi плати громадянами, фiзичними особами -

суб'ектами господарювilння та юридичними особами;
. спрямування коштiв бюджету розвитку на модернiзацiю об'ектiв iнфраструкrylrи в

MicTi, 
-для 

пiдвищення iнвестицiйноi привабливостi та iнновацiйного розв}lтку

MicTa;
r застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi;
. забезпечеlIня економIIого та ефективIIогФ використання видаткiв на енергонrlсii,

транспортtli послуги, зв'язок, представниl{ькi витрати, вiдрядження тощо,

з.ДжЕРЕЛАФIIIАнсУВлннЯПРоГРАМисоцIАЛЬно-ЕконоМIЧногоТд
культурного розвитку lрпlнськоi MIcbкoi оБ,сднлноi

тЕриторlАлыlоi грOмАди lIA 202l PIK.

I)ciutiзaltittl захолiв
lpllillcbKoT м icl,Koi об'с7цlаl

розIlи,I,ку п 2022-202З

шI btl<l-cKtll tctM i.tI Iого та культурного розв}Iтку
|,р()мiU(и IIа 202l piK та ocHoBHi напрями

за рахуIIок коштiв .Щержавrrоr,о

l {rbK0I }| lCblt0l гна"

l исlI l()l}а,|,и

tPtrlI,11y pcl,itltlalt1,1ltllrr



обласного i мiсцевих бюджетiв (за узгодженням) в межах видаткiв, що передбаченi для

головних розпорядникiв бюджетних коштiв, вiдповiда,rьних за ii виконаняя, а та.кож

iнших джерел, не заборонених закоЕодавством.

У 20)1 poui в MicTi здiйснюватиметься реалiзацiя З2 мiсцевих комплексних та

цiльових програJ\{, розрФникалп.l, вiдlовiда.lьними виконавцями та юловнl{ми

рзпор{щп,лкаJ\,rИ Ьод*".r* копrгiв лотХ е 12 струкгурних пiдроздЫв виконавчою комiтgгу

Iрпilrськоi MicbKoi рада,- 
Дохiдна спромояtпiсть мiського бюджеry

У проектi на 202l piIc бюджет Iрпiнськоi Micbкoi т9риторiальноi громади по дохсlда(

nn*y.*." .чr"ердити у обсязi 708 573 032,0 гFн., що на |'lз 326 161,0 грн. або на 19,6

о/о менше нiж у 202Ь рочi, у тому числi субFенцii з державного бюджеry мiсцевим

бюджетам 15s бj4 200,0 грн., що на 8 з08 500,Ф грн., або gа 4,9 уо менше нiж у 2020

рочi.
IззагальногообсяryбюджетУдохоДизагальноГофондУпланУетьсязатВердитяВ

сУмiбб7l15483,0грн.'щона170290504,0грн.,абоgа20,34о%меншенiжУ2020рочi,
.il.oi-""oro фонду 41 457 549,0 грн., що на 3 035 б57,0 грн,, або gа 6,6 Yо менше нi,ж у

2020 рочi.
Фiнансове здбезпечення прiорцтетпих напрямiв розвитку

Упроектigа2О2LрiкбюджетIрпiнськоiмiськоiтериторiа.llьноiгромадипо
ВидаткrхпланУетЬся.ч,u"рд"''вобсязi7О857з032,0ГрВ.,цона1.13З26161,0грн.,або
на 19,6 О/о менше нiж у 2020 poui.

Iз загального обсягу бюджету видатки зzгальЕого фонду плавуюТlСЯ В cylt{,

4s9 387 683,0 грн., що на цi BBg 456,б грн., або на 8,9 о/о менше нiж у 2020 р,эцi,

.n.oi-rno.b фопду - 219 185 349,0 грн,, що на l25 656 705,0 грн,, або на 36,4 7о менше

нiж у 2020 pouiinur.y"u""" 
установ соцiапьно- культурноi сфери за рахунок копtтiв

загального та- спецiшlьного фондiв плilну€ться передбачити з54 261 69з,0 грн., що на

й iis sЦl,О грн., або на l 1,6 Й менше нiж у 2020 роцi, в тому числi на утримання:--У"'ч'оuос"iти_з0796182б,OгрН.,щона22940536,0грн.,абона6,97оменше

нiж у 2020 рочi;
-Установохорониздоров'я-155з0595,0грн.,щона17247067,0грн.,абонаli2,6

О/о менше нiж у 2020 рочi;
- устчшов соцiа.llьного Ъахисту та соцiмьного_забезпечення - 7 688 334,0 грн,, що яа

i ь+в ot t,O грн., або наЗ2,2 Yо менше нiж у 2020 pouil

- установ *yn"ryp" i мистецтва - 11 545 165,0 грн,, що на 2 593 29l грн,, або на ]t8,3

Уо менше нiж у 2020 poui;

- установ фiзичноi пупЪrурп i спорry - 11 535 773,0 грн,, що на 99 364,0 грн,, або на

0,9 % бiльше нiж у 2020 рочi;
Мiясбюджетяi вiдlrосипи

Законом Украiни <Про flержавний бюджет Украiни на 2021' piK> 
.бюдж:еry

Iрпirlськоi MicbKoi iериторiапь"оir .ро"чл" пердбачено обсяг базовоi дотацii в с,уплi

4 99l 900,00 грн.
i' .rpoeK"i бlоджеry lplriHcbKoi мiськоi територiальноi громади Ha.202l piK

пJIаIIу€ться затвердити ,pou..1r"pr" з державногD бюджету (освiтня субвенчiя) в обсязi

isB os+ zoo,oo.p"., uto на 8 308 500,00 грн, меншlе нiж у 2020 роui,

рАдlt



додаток 1 до Програми

OCHOBHI ПО
економiчного i соцiального розвитку м. та селищ Ворзель, Гостомель,

Коцюбинськс у 2021 роках

2021 piK
ло 2020

АпА?АI
, 

.-. ,,л?"',iiirкПI рАдll

назва показника

1l1,0
Iндекс промислового
виробництва, у

Обсяг реа.пiзовавоi
промисловоi продрсrii у
вiдпускних цiнах

кiлькiсть ма,rих
пiдприсмств на 10 тис.

осiб нмввого Еаселення

частка малих
пiдприсмств у
загапьному обсязi

461з,0

1,19,710117,98451,4

103з 5,3

кiлькiсть
загальноосвiтнiх
навчальних закладiв

- у тому числi кi..ltькiсгь

лiжок lta l0 тис. llacc_ttcltttя

I}всдеl tltя в cKcl lлуаr,аl li
tlб't:KTitr cotlizlltl,t trrf

'| 
u ала

л!
з/п

2019piK
2020 piK
(очiк.)

202l
piK

вимiру +|-
)

l 2 J 4 5 6 7 8

1. % l29,4 90,0 х х

) млн. грн. 6214,7 5625,8 6244,6 х х

2.1
- у розрахунку на 1

особу

тис.
грн.

бl,8 54,5 66,7 х х

з. од. 109 1|2 l1,| +з l03,0

4. % з 1,6 з2,0 зз,0 х х

5.
Обсяги роздрiбного
товаро-обороту

[4Jш. грн. з2Oз,5 з844,2 +768,8 120

6. Обсяг експорту послуг
тис. дол
сшА |02|2,5 +l666,5

7. Обсяг iмпорту послуг
тис. дол
сшА l0855,7 10458,3 +4414,Е 114,6

8. од. 24 24 25 +1 104,2

8.1 - учнiв у них гис. осiб l l555 1з059 l4680 +162| 112,4

9.
кiлькiсть дитячих
дошкiльних закладiв

од. з0 з2 зз +l l0з,l

9.1 - дiтей у них r,ис. осiб з923 4004 4254 +250 l06,2

,l0. Кiлькiсть лiкарняtlих
закладiв

ол. ll l1 1,2 +1 109,1

ll Кiлькiсть лiкарняних
лiжок

лlжок 435 435 785 +з50 146

l1.1 лirкок 28,41 з0,2 8l ,2 +5l,0 ,|.69

l2.

цt lAPAT'
Рдди 1

qtBOoTzy'" lяц
р,- 

---: 
., *



назва показника
Одпниця
BпMipy

2019pil
2020 piK
(очiк.)

202|
piK

(прогноз

)

2021 piK
до 2020 polcy

лъ

з/п +l-

3 4 5 6
,7

8
l 2

12.1

джерел фiнансування:

загальноi площi житла кв.м 23496(, 1з,7044 186005 +48961 13 5,7

12.2 закладiв освiти чtl_мlспь
,789 1000 1500 х х

З них дитячих
..,rrTKi пьних заклалiв

мiсць 1,7 5 з00 250 х х

уч,мlсць 614 700 l200 х х

595 х х
|2.з лiжок

вцв. за

,дцt
ол,

500 811

1

х х
- з них полlкJIrнк

З$клцiв культури
х х

12.4

13.

ымонт автомобiльних

дорiг KoMyHa.TlbHoi
оrrясяостi:

тис. осiб l00,5 10з,2* l05,6 +1,8 101,9
14.

Середньорiчна
чисельнiсть нtцвного
населення

осiб 460 1162* 8l l х х
15.

Кiлькiсть заресстрованих

безробiтних

1l25i 12043* 1з241 +1204 1l0,0
16.

Середньомiсячна
номiнальна заробiтна
плата одного штатного

працiвника

грн.

I дпдрдт _

пlttcbKol HlcbK0l

иг l нАл()t{ зг
rРудhя 2020

гrаисrичнi данi за 9 мiсяцiв 202U.

а рада

aiHa 1

J3800777



ПРОГНОЗНI
економiчного i соцiального розвитку l

громади у 202l-

Сере2цtьом iсячl la lloMit

заробi,lrlа IIJlага о./п I()l,()

ttpalliBl r и кl

Дода,lок 2 лч Il lхlгttlами

MicbKoi об'сднаноi територiальноi

роках

,r*оiпiГl,т*от pAдlt

назва показника

Iндекс промислового
виробництва, у порiвняних uiHax

Обсяг реалiзованоi промисловоi
продукцii у вiдпускних цiнах
пiдприемств

Кiлькiсть ма;rих i середнiх
пiдприемств на 10 тис. осiб
нмвного населення

Частка малих пiдприемств у
зzгальному обсязi реалiзованоi
продукцii

Загальна сума надходжень до
бюджетiв ycix piBHiB, одержаних

вiд дiяльностi м.lлого та
середнього пiдприемництм

Обсяг прямих iноземних
iнвестицiй, наростшочим
пiдсуt*лком

Обсяг обороту роздрiбноi торгiвлi

Обсяг експорту ToBapiB

Обсяг iмпорту ToBapiB

Ввелення в експлуатацitо
загалыIоi пltощi житла за рахунок
ycix джсрел фillаlrсування

,t4116,4ll I53,9

"'ll

иг lндл()ш зг lдн
tрrАhfl 2с20 Р,

л!
зlп

Одинrrц
я вимiру 202l piK 2022 рiк 2023 piK:

l1l1.
о/о l10 112

2. млн грн 5зз2,з 5972,2 6629,1

з. од. 112 l14 1lб

% з4 1ý ý 36,0

5. млп..грн 1005,0 1200,0 1240,0

6,
млн дол.
сшА l3,5 13,6 1з,7

7. млн грн 5289,9 6612,4 8265,6

8.
млн дол.
сшА з8,9 1о7 40,4

9-
млн дол.
сшА 57,8 54,9 52,8

l0. тис.кв.м l80,9 l59,2 l40,1

ll. l,pll 1260з,9

\3*у-*оаiЧИ



назва показника

PiBeHb безробiття
впзIIаченого за
МОП, у вiцi 15-70 poKiB, у
ековомiчно активного
вiдповiдноi BiKoBoi групи

),'.',,-otni|l,'*0I pAlt{

г lнАл()l,t зг lдн0
tРуАhR 2020 P, Z



Перелiк мiсцевих
якi передбачаеться ф

Доддток 3 до Ппограми

програм,
и у 2021 poui

N
з/п

IIазва програми

Назl
локум(

яки
здтверд

прогр

ia

нта,
l{

жеЕд
lMa

TepMiH лii
(роки)

виконавсць
програми

: Iрпiнськоi MicbKoi ради1. Виконавчlпй KoMiTe,

1. Програма забезпечешu заходlв,

пов'язаrrих з вiдзначеншIм

держztвних тtl професйнпх свяг,

ювiлейних дат, зaюхочень

пiдприемств, устшrов,
оргаlriзачiIl, iх трулових
колеюивiв, окрмих громадян

за вагомий ввссок в соцiа.пьно-

економi.ший та культурний

розвиток Iрпiнськоi
iериторiальноi громади 2021 -

2025 роки
Програма розвитку земельних
вiдносин, рацiонального
використання та охорони
земель Iрпiнськоiмiськоi
територiа.гlьноi громади на

202|-2023 poKTl,

рiшення
Iрпiнсько
MicbKoi pz

скликirнн]
24.12,20р
-VIII

cecii

ди VIII
r вiд
Ns

2021-2025
роки

виконавчий
KoMiTeT Iрпiнс:ькоi
MicbKoi рали

cecl1
i
ди VIII
r вiд
,Ns

2021'-202з

роки

вiддiл земельних
pecypciB
КП ,,Iрпiнське
земельно-
кадастрове бrrэр"

2,

J.

рlшення
Iрпiнськс
MicbKoi рl
скликанн
24.12,20р
_иII

Програма розвитку малого та

середнього пiдприемництва
Iрпiнськоi MicbKoi
територiа.llьноi громади на

2021-202З роки

"MicbKa Програма
забезпечення функчiонування
та фiнансовоi пiдтримки
Управлiння надання
адмiнiстративних послуг та по

роботi зi зверненнями
громадян <Прозорий офtс>

(Щентр надання

рiшення
Iрпiнськс
MicbKoi р
скJIиканЕ
24.12.20у
_vIII

cecii
i
ци VIII
я вiд
. }lъ

2021-202з
роки

Вiддiл еконоллiки

рlшення
Iрпiнськt
MicbKoi р

скликанt
l9. l 2.1 81

45,18 -62

.;; r\_
х,:

cec1l
ri

ци VII
я вiд
,. Ne
vII

201'9-202|

роки

Управлiння
нцання
адмiнiстративних
послуг та по ;эоботi
зi зверненнями
громадян
<Прозорий otPic>

4,

зl
+\

w)
ро,r,r*оtпtll,'*о' _,

иг lнАЛ0 зl
tPrAHfl Zu _-



виконавчий
KoMiTeT Iрпiнськоi
MicbKoi ради

2020-zO2з

роки
рiшення
Iрпiнськоi
MlcbKol
скликання
19.02.20р.
6303-78-
змlнаJt{и

MicbKa цiльова програма

"Громадський бюджет MicTa

Iрпiнь на 2020-2023 роки"

населення Iрпiнськоi MicbKoi

Управлiння працi
та соцiального
захисту населення
Iрпiнськоi MicbKoi

ради

2. Управлiння працi та соцiального
202о-2о2|

роки
рiшення 7

Iрпiнськоi
ради VII
скJIикання
19.12.19р.
6115-76-

Програма матерlально_
технiчного забезпечення

дiяльностi управлiння прачi та

соцiапьного захисту населенЕя

Iрпiнськоi MicbKoi ради на

2020-2021 poKll,

Управлiння пр,аui

та соцiальногс,
захисту населення
Iрпiнськоi Micl;Koi

рци

202,|-2025
роки

ceclr

rи VIII
вiд
Nа

рiшення

MlcbKo1

кТо"-е*спапр.ра,"а<Турбсrга>

Управлiння прачi
та соцiального
захисту населlэння

Iрпiнськоi MicbKoi

ради

2021 piKcecll

цVIII
вiд
Ns

рiшення

MicbKoi

П-рраr,,rафirrанmвоiпРIдло,
гDомадськID( орmЕзаlци

Управлiння прачi
та соцiальног,с
захисту населення
Iрпiнськоi Mic:bKoi

ради

2021-2025

роки

вlд
Ns

рlшення

MrcbKor

1_ Полi.пеrоr" сrа"у безпек,r,

pпlllcbKOtпi?lJno,,^,*

АпАрАт
рАди
3380о777



Управлiння пrlацi
та соцiа.лtьногс,
захисту населення
Iрпiнськоi MicbKoi

ради

202|-2025
роки

рlшення
Iрпiнськоi

24.12.20р.
-VIII

cecll

tи VIII
вiд
Мо

2. Прогрпла забвпечеl*lя
безперrrп<одrою досrугry осiб з

Фмежеlпа,пr фiзичлал,t
можlшдосгяrш до б'екгЬ
lрмцською тажrгловою
прIвначФ*я Ipriнcbкoi Йськоi
тФrюрiаJьно'i rромаш на2021 -

2Ф5р

2021 piK

MicbKoi ради VIII

рiшення cecii

24,|2.20р,
-VIII

Micbro KoIrпuleKcHa прграI\,{а

"Здоров'я Iрпiнськоi йськоi
TФITюpiaJbHoi грм ацl" gа 2Ф |

piK

Вiддiл
координ}tszlнн][
культмасових
заходiв та

фiзкультурно-
спортивноi роl5mи

20|,7-202|
роки

MicbKoi ради VII

рiшення 26 cecii

22.12.16р. Nч

(змiнами)

Прграма рзвrrr<у фiзишtоi
куrьryри i спорry gа2017-202l

рк{".

5.Комунальне пiдприсмство
Комунальне
пiдприсмство
<Iрпiнькомунr,:ачiяс
epBic>

2021-202з
роки

рiшення ceciiПрграма роовлтп<у

iнфрмачiйrLих raKoIvryrriKariilшo<

технологй Iрпiнськоi MicbKoi

терлпорiаrьноi грмащ,r на2а| -
2ФЗр.р,

illвсстицiй та житлово-комунальнOго6.УправлillIIя iпфрасr,рукryрllого

Управлiння
iнфрасцукгуl,ного
розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунalльного
господарства
кп
(УПРАВЛIнIUI

cec]l

вiд
NIt

-\/lII

;
ol
}/,l

Пргрма кБлаrоусгрою

Iрпiнськоf MicbKoi терлrюрiал bl roi

грмадл на 202l -2023 роки>

2021-202з
роки

АпАрАт

0РиГ lНАЛ01.{ зГ
Г z, грiдня zez0
lа+?

MicbKoi ради VIII
скликання вiд
24.12,20р. Nч

-vIII

lрпirlськоI
MicbKoi рали VIII



рiшення
Iрпiнськоi
MicbKoi ра
скJIиканнl
24,12.20р,
-vIII

MlCTA,l

cecii

ци VIII
вiд
N,

202|-2023
роки

Управлiння
iнфраструктуllного
розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства
кп
(УПРАВЛIНIUI
БЛЛГОУСТРОЮ
MICTA)

15. Прогрма поводкеtпlя з

тваринaцд.l та реryломшя
.мсе,ъносгi безпрrry:ъюж rваршl

__-_л-:т т_-;,,л, ,,лТ ,,iarwnТ
на ltрлruрц
TeplTюpiarbHoi громадr пFtс

2021-202З ркЬ
)тrtrOм

cecll
L

ди VIII
I вiд
Ns

2021-202з
роки

Управлiння
iнфраструктуlэного

розвижу,
iнвестицiй та
житлово-
ком}нального
господарства

16. рlшенЕя
Iрпiнсько
MicbKoi pi

скJIиканн
24.|2.20р
_VпI

рiшення 
'

Iрпiнськс
MicbкoT р
скликанЁ
19.12.191
Nq6118-7

|6 cecii
i
ци vI
я вiд

;_чп

2020-2022 Управлiння
iнфрастрlттурного

розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунiшьного
господарства

|7.

l z cecLl
ri

ади VII
я вiд
).

2-vIl

2019-2021. Управлiння
iнфраструктурного

розвитку,
iнвестицiй та

житлово-
комунального
господарства,

l8. рlшенЕrr
Iрпiнськ,
Micbкoi I
скликанI
26.09. l91

N957з8-j

ffi
l



19. Прtрама порпекпIвною
розвIшч зепеш!( Еасадкень

м.IрпЬна 2019-2021 pcl
рlшеяня
Iрпiнськr
MicbKoi р
скликанI
19.12.181

4578-62-

2 cecii

ци VII
вiд
Ns

2019-2021 Управлiння
iнфраструктуlэного

розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунаJlьногс|
господарс,Iва

20. Програма <Пrпrа водаr> КГI
<IрпЬводомlrа,т> на 2а|2031
polo{

рiшення
Iрпiнсько
MicbKoi pz

скликанн]
24.|2.20р
-чпI

cecii

ди VIII
r вiд
Ns

2021-202з
роки

Управлiвня
iнфраструкгурного
розвитку,
iнвестицiй та
житлово-
комунального
господарства

7.Вiддiл з питань надзвичайнпх ситуацiй оборонноi та мобiлiзацiйноi роботпl.

2\. Мiсцева програма запбiталrя та

лilвiдацiiНаввичаЬо< оrryаrй
прирщоюrа
rcхногенвоюхаракIеру чи

терорисrич*о< провЬ у
Iрпiнськй йськй терrюрiаrьнй
громапr на 2021-2025 рка>

рiшення
Iрпiнсько
MicbKoi pz

скJIиканнj
24.12,20р,
_vIII

cec1l

ди VIII
, вiд
Ns

202|-202з
роки

Вiддiл з питань
надзвичайних
сиryацiй обороняоi
та мобiлiзацiйноi

роботи

22_ Прогрма "Безпе,ша Iрпiньtа
йсыа терrюрiа,lъна громада" на

2021-2024рюl,

рiшення
Iрпiнсько
MicbKoi рс
скликаннj

24.12,20р
-vIII

cecii

ци VIII
вiд
Ns

2021-2024

роки

Вiддiл з питавь
надзвичайних
сиryачiй оборонноi
та мобiлiзацiйноi
роботи

2з, Мiсцем Прграма Решiзаrд j

иходiв щодо виконалrя Ъконiв
Уlсраllrи кПр борону Уt9ани>,
кПр вiйськовий обов'вок та

вйськову оrутбр, <Пр
мбiлiзадйну пiдгwювку та

мобiлiзаrirо> у Iрпiнськiй мiськiй

терltюрiалы riй громадi па 2

2025 рки>

рlшення
Iрпiнсько
MicbKoi рz
скликанн]
24.12.2Ор
_vIII

аДаl1)\
-\Фс.

cecll

ци VIII
, вiд
Ns

\

2021-2025

роки

Вiддiл з питань
надзвичайних
сиryачiй оборонноi
та мобiлiзацiйноi
роботи

[l.Yllp lillcbKoi MicbKoi раlцн

д
Ф рАди I рАдх

зг lдн
gР



24. Пргрмарзыrпсута
удоскона.гrешrя оргаriзаlii
хар,тlмlпя злобlмчЬ освiти в

KoIvf}TIaJIbHID( зtlкпадах доппсЬноi
та зu tr,ш,поi ссрдпюi освiти

Iрпiнськоi йськоТ TФtтюpiaJгьнoi

l1хlмаш на 2021-2025 роюл

рiшення
Iрпiнсько'
MicbKoi рс
скликаннj

24,12.20p
-vII

cecll

ци VIII
, вiд
Ns

2021-2025

роки

Управлiння оr:вiти i
наути Iрпiнськоi
MicbKoi ради

25. Прграма <Обларкlна дпина)
Ha2a|2025plol

рlшеЕня
Iрпiнсько'
MicbKoi ре
скликаннl
24.12.20р,
-vIII

cecll

ци VIII
вiд

J\lъ

2021-2025
роки

Управлiння освiти i
науки Iрпiнсь:коТ
MicbKoi ради

26. Мiсыса прграrlrа "Успirшптй
педаrог" на 2017-202l plc,t

рiшення i
Iрпiнсько
MicbKoi рс
скликаннj

17.1 1 .l бр,

1560_24-\
змiнами)

4 cecii

ци VII
, вiд
Nе

II (зi

2017-2021,

роки

Управлiння ос:вiти i
науки Iрпiнсыкоi
MicbKoi рали

27. Програlr.ларозвкгlсу системи освrти

м.Iрпеru на 2017-2021 pкl
рiшення 2

Iрпiнсько'
MicbKoi ре
скликаннj

2З.02,11р
1859-28-\
змiнами)

8 cecii

ци VII
, вiд
Ns
II (зi

20l,7-2021

роки

Управлiння осlвiти i
наlки Iрпiнськоi
мiськоi ради

28. Програма Iрпiнськоi MicbKoT

терлгюрiа,ъноi грмадл
"Пiдгрлд,ка" на 2а12а5 plol

рiшення
Iрпiнсько
MicbKoi рi
скликаннj

24,|2,20р
-vlII

cecii

ди VIII
r вiд
]{ъ

2021-2025

роки
Управлiння осlвiти i
науки Iрпiнськоi
MicbKoi ради
Служба у спрэLвах

дiтей, ciM'i та
молодi

29, Коr,ш.rrеIсна пргрма пi;{гримrol

ciM'i та зfrпеченrrя прав дiтей

кЩаоплва ро.чина - trпслим

дrп,rнаl Iрп iпськоi MicbKoT

тсpллорiаш toi гром

2025 роки

рlшення
Iрпiнсько
MicbKoi р:
скликанн]
24,12.20p

':\

, ceciT

ди VIII
r вiд
Ng

2021-2025

роки

Управлiння освiти i
науки Iрпiнсыlоi
MicbKoi ради
Служба у спраtвах

дiтей, ciM'i та
молодi

?AI
I tcbк0

л()м
ff ?с2

I рдлr

3llАIrt ,V
6 l <-\_----\1I*Гr*u7



30. Мiсцем програма навчдпlя дiтей
пrвваrпло в м.Iрпенi

рlшення
Iрпiнсько'
MicbKoi ре
скликаннj

24.12.20p
-чпI

cecl1

ци VIII
: вiд
Ns

2019_
202lроки

Управлiння оlэвiти i
наlки Iрпiнськоi
MicbKoi ради
Служба у справах
дiтей, ciM'i та
молодi

9.Служба у справах дir eir, ciM'i та молодi

зl. Kol,пrTreKcrra пргрвма <Ф{олодь

rромад,р Iрпiнськоi йськоi
терлrюрiа,ъноi грм ам на2021 -

2025 роюл

рlшення
Iрпiнсько
MicbKoi рz
скликаннj

24.12.20р
-vIII

cecii

щл VIII
, вiд
Ns

2021'-2025

роки

Служба у справах
дiтей, ciM'i та
молодi

r 0.Вiддiл lсульryри, нацiона

Котлпrпексна прграма рзвlтпqу
галузi ку.lътури Iрпiнськоi йькоi
терлrюрiа,ъноi громадл на 2й l -

2Ф5plol

пьностслl ,l л релiгir1 Iрпiнськоi MicbKoi ради

з2. , cecii

ди VIII
r вiд
N9

202]'-20,25

роки

Вiддiл культури,
нацiонмьносlгей та

релiгiй Iрпiнс,ькоi
MicbKoi ради

мiський голова О.Г. Маркушин


