ЗВІТ
про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради
відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“
у 2019 році
Слайд 1
Сьогодні ми звітуємося за 2019 рік, впродовж якого реалізувалися
пріоритетні напрямки роботи, визначені в кінці 2018 року. Пирятинська
ОТГ продовжила роботу щодо впровадження реформи з децентралізації.
Слайд 2
Серед основних завдань 2019 року були:
продовження роботи щодо економічного розвитку об’єднаної громади,
налагодження співпраці місцевого бізнесу та муніципалітету, залучення
інвестицій та грантових програм;
легалізації найманої робочої сили;
впровадження системи внутрішнього контролю за використання
бюджетних коштів розпорядниками нижчого ступеню;
створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання та виховання
учнів (вихованців) відповідно до Концепції нової української школи;
формування сучасного освітньо-культурного середовища;
зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази освітніх та
культурних закладів;
забезпечення комплексу заходів, спрямованих на популяризацію фізичної
культури і спорту, здорового способу життя та зміцнення здоров’я;
розширення переліку адміністративних послуг ЦНАПі та покращення
якості їх надання;
продовження роботи щодо впровадження електронних послуг в
діяльності муніципалітету та ЦНАП;
продовження практики міжмуніципального співробітництва (сільське
водопостачання, ТПВ, ЦНАП)
продовження роботи щодо впровадження інструментів партисипації в
діяльності Пирятинської міської ради (удосконалення механізму реалізації
Громадського бюджету з метою долучення громади до реалізації проектівпереможців; оцінка якості надання адміністративних послуг, залучення громади
до обговорення проекту Плану соціально-економічного розвитку на 2020 рік);
проведення
комплексу
заходів
по
енергоефективності
та
енергозбереженню
(утеплення
приміщень,
модернізація
котелень,
реконструкція мереж, заміна ламп, світильників та енергозберігаючі);
повністю завершено роботи по облаштуванню вуличного освітлення;
реалізовано проект DESPRO щодо будівництва водогону у мікрорайоні
вул. Острів в м. Пирятин;
продовжено роботу щодо створення сучасної мережі якісного
водопостачання у сільських населених пунктах Пирятинської ОТГ (с. Калинів
Міст);
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подальший розвиток інфраструктури міста і сіл (дороги, тротуари з
доступністю, благоустрій, озеленення,);
реалізація сталого енергетичного розвитку в рамках Європейської
ініціативи „Угода мерів“;
розроблення містобудівної документації для міста та ОТГ;
підвищення ефективної господарської діяльності та якості послуг
комунальних підприємств;
підвищення кадрового потенціалу та професійного рівня працівників як
міської ради, так і всіх муніципальних установ та закладів.
Слайд 3
З метою лобіювання інтересів об’єднаних територіальних громад з
різних проблемних питань Пирятинська міська рада є членом Асоціації
об’єднаних територіальних громад. В Асоціації ОТГ представники міської
ради, як експерти, активно працювали на платформах з питань бюджету
та фінансів, енергоефективності та безпеки, законодавства для ОТГ,
якісної освіти в ОТГ, економіки та інвестицій, соціального захисту. Робота
на платформі
„Управління людськими ресурсами. Адміністративні
послуги та е-врядування“, яку мені довірено вести, дає можливість
відстоювати інтереси об’єднаних громад (акциз), обмінюватися досвідом, а
ще й сприяє пошуку нових додаткових ресурсів для розвитку нашої
громади. Досвід Пирятинської міської ради з питань управління персоналом
був презентований в рамках проекту Асоціації ОТГ та програми USAID
„Децентралізація приносить кращі результати та ефективність“ (DOBRE) у 13
регіонах України (Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Житомирській,
Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській,
Тернопільській,
Харківській, Хмельницькій, Херсонській, Полтавській, Черкаській) та описано
в посібнику „Підходи до формування ефективних організаційних структур“
(для об’єднаних територіальних громад). Крім того, міська рада є членом
Асоціації міст України та активно працює в Полтавських регіональному
відділенні АМУ (на базі Пирятинської ОТГ проведено практикум із
застосування законодавства з адмінпослуг).
Слайд 4
Завдяки нашій активній позиції та участі в роботі асоціацій ми брали
участь у засіданнях тематичних круглих столів Комітету Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Мінрегіону.
Досвід Пирятинської ОТГ щодо функціонування об’єднаної громади
презентовано Прем’єр-міністру України В.Гройсману, який перебував в
Пирятині з офіційним візитом та проводив нараду з головами об’єднаних
громад Полтавщини.
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Слайд 5
Представники
органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, об’єднаних територіальних громад, міжнародних проектів та
програм вивчали досвід Пирятинської міської ради (25 делегацій).
Слайд 6
У своїй роботі ми постійно керувалися принципом відкритого діалогу
з міською громадою. З проблемних питань проводилися сходки за місцем
проживання, громадські слухання та обговорення (щодо проекту Схеми
планування території Пирятинської міської ОТГ, проєкту Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської ОТГ на 2020 рік, будівництво водогону
по вул. Острів в м. Пирятин та селах ОТГ), загальні збори мешканців
Олександрівського та Калиновомоствіського старостинських округів
(звіти старост та міського голови), круглі столи з питань розвитку малого та
середнього бізнесу, формування соціально-економічної і бюджетної
політики міської ради (розширення видів діючого бізнесу та впровадження
нових бізнес-ідей), прямі телефонні лінії, Інтернет-приймальня на вебсайті
міської ради, електронні петиції, висвітлення діяльності в ЗМІ, на
офіційному сайті, у соцмережі Facebook.
Слайд 7
З метою підтримки місцевих ініціатив реалізовано 9 проєктів
Громадського бюджету.
Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля
досягнення мети: зробити Пирятин сучасним містом, забезпечити якісне
надання послуг, покращити добробут жителів Пирятинської громади.
Для досягнення успішного результату важливо завжди починати з
самих себе, тобто з сучасного працездатного управлінського колективу
міста - виконавчого комітету ради, до складу якого також входять
авторитетні в місті і в районі представники громади, які представляють різні
сфери життєдіяльності міста: підприємництво, виробництво та соціальний
захист.
Виконавчий комітет утворений рішенням першої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про
утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення
його чисельності та затвердження складу“ (зі змінами) у складі 21 особи на
чолі з міським головою. Впродовж 2019 року персональний склад
виконкому зазнав деяких змін. До складу виконкому було введено заступника
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А.
(рішення першого пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 74). У зв’язку з
кадровими змінами зі складу виконкому виведено Раїсу Андрейщук, а також
враховуючи лист Полтавської обласної організації Всеукраїнського об’єднання
„Свобода“ зі складу виконкому було виведено Сергія Безбородова та введено
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Максима Бєлова, представника ВО „Свобода“ (рішення п’ятдесят п’ятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16 травня 2019 року № 185).
Виконавчий комітет ради здійснює свою діяльність на основі власних
та делегованих повноважень, передбачених статтями 27-40 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні“ та чинного законодавства.
Слайд 8
Впродовж 2019 року проведено 35 засідань виконкому міської ради (у
2018 – 37), на яких прийнято 501 рішення (у 2018 – 427) з різних питань
життєдіяльності громади.
Слайд 9
Найбільшу частку з яких становили питання: комунальні – 101 (107),
благоустрою (присвоєння та впорядкування адреси приміщень, земельних
ділянок) – 85 (91), освіти і культури – 34 (38), підприємництва (надання
тимчасового дозволу для виносної торгівлі, розташування ТС) – 45 (36),
соціального
захисту
(призначення
опіки,
піклування,
допомога
військовослужбовцям, мобілізованим на військову службу, та членам їх сімей,
надання матеріальної допомоги на поховання) – 48 (26), фінансових планів та
господарської діяльності комунальних підприємств – 34 (25), житлові
(квартирний облік) – 19 (19), фінансово-бюджетної дистипліни - 22 (18),
діяльності виконкому міської ради (підсумки звернень, делеговані
повноваження, стан дотримання антикорупційного законодавства) – 28 (17),
надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови – 9 (13),
тарифної політики – 11 (13), інші – 65 (20).
Важливими для громади були рішення виконкому міської ради
стосовно організації ефективної та якісної роботи закладів освіти,
комунальних підприємств, тарифної політики.
В Олександрівському та Калиновомостівському старостинських
округах Пирятинської ОТГ працюють старости, які представляють владу
в сільських населених пунктах, надають адміністративні послуги та
забезпечують ефективну комунікацію між владою та жителями,
представляють інтереси сільських мешканців, здійснюють значне коло
завдань і обов’язків, визначених рішеннями сесій, виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови та Положенням про старосту.
Слайд 10
Разом з тим, для вирішення більш проблемних та складних питань
сільських громад впродовж 2019 року було проведено 12 Днів міської ради у
старостатах, в якому брали участь міський голова, його заступники та
керівники структурних підрозділів виконавчого комітету.
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Слайд 11
Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за
місцем проживання
допомагають вирішувати органи самоорганізації
населення – квартальні комітети.
Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому,
підприємств та установ, що належать до власності територіальної громади
міста.
Слайд 12
Впродовж року значна увага приділялася упорядкування організаційної
структури Пирятинської міської ради. Структура апарату та виконавчих органів
Пирятинської міської ради затверджена рішенням тридцять другої сесії сьомого
скликання від 22 грудня 2017 року № 342 (зі змінами). Загальна чисельність
працівників міської ради на 2019 рік затверджена в кількості 73 штатних
одиниць, в тому числі чисельність апарату виконкому 62 штатні одиниці.
Станом на 01.01.2020 фактично працює 67 осіб, з них: посадових осіб – 60,
службовців – 7.
Організаційна структура відзеркалює повноваження, реалізацію яких
взяла на себе міська рада. Кожне повноваження закріплене за відповідним
структурним підрозділом. Саме оргструктура є тим індикатором, який визначає
ефективність діяльності ОМС. Муніципалітет працював злагоджено та
стабільно, тому у 2019 році у структуру апарату зміни практично не вносилися
за виключенням перейменування посад відповідно до Класифікатора професій
та підвищення їх статусу (секретар керівника на спеціаліст 2 категорії,
провідний спеціаліст – на головний спеціаліст).
За висновками експертів Ради Європи, Асоціації ОТГ та Програми USAID
DOBRE організаційна структура міської ради визнана ефективною (її можна
було б збільшити відповідно до повноважень у двічі), при одному з найбільших
навантажень близько 250 жителів ОТГ на 1 працівника. Питома вага видатків
на утримання апарату та виконавчих органів міської ради (без врахування
трансфертів) складає 16,0 %, що в 2,2 разів менше, від допустимого нормативу
для міських ОТГ. Це також свідчить про ефективне використання коштів
бюджету міської ОТГ. (Експерти Мінфіну, Центрального офісу реформ при
Мінрегіоні, Асоціації ОТГ та Програми USAID DOBRE вважають, що
витрати на утримання працівників виконавчих органів не повинні
перевищувати 35% від власних доходів (без трансфертів).
Слайд 13
В загальній чисельності посадових осіб місцевого самоврядування – 31 %
посадових осіб місцевого самоврядування віком до 35 років, 46,5 % - віком
35-50 років; 22 % посадових осіб місцевого самоврядування віком 50-60 років.
Більшість серед працюючих у муніципалітеті становлять жінки – 61 % .
Впродовж року проведено значну роботу щодо забезпечення реалізації
кадрової політики, в тому числі і по укомплектуванню професійними кадрами
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структурних підрозділів виконкому міської ради та освітніх закладів. В
управлінні персоналом використовуються нові форми та методи роботи з
персоналом.
Слайди 14, 15
З метою підбору якісних кадрів для роботи в муніципалітеті, окрім
письмового іспиту, використовуються нові інструменти відбору: ситуаційні
завдання, інтерв’ю з претендентом на посаду. У 2019 році проведено 6
(у 2018 – 12) засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад у
виконкомі міської ради. За результатами конкурсу прийнято на службу в орган
місцевого самоврядування 6 осіб (у відділи: освіти, молоді та спорту; культури і
туризму; економічного аналізу та розвитку), 3 відмовлено за результатами
конкурсу.
За звітний період на вакантні посади відділів виконкому міської ради
проходили стажування 4 особи, з них: призначено за результатами стажування
– 3.
В 2019 році заключено 4 контракти з керівниками комунальних
підприємств.
Продовжено практику Пирятинської міської ради щодо прийняття на
конкурсній основі керівників комунальних закладів та установ. Директор ліцею
вже вдруге успішно пройшла це випробування. Влітку призначені директори
культурно-громадського центру, публічної бібліотеки, школи мистецтв і
краєзнавчого музею. На конкурсній основі у вересні 2019 року прийнято
керівника Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. У зв’язку із
закінченням контрактів у грудні було оголошено конкурс на посади керівників
комунальних підприємств: „Каштан“, „Готель „Пирятин“, „Пирятинський
міський водоканал“.
З метою популяризації служби в органах місцевого самоврядування
протягом звітного періоду пройшли практику 2 студенти вищих навчальних
закладів з інформаційно-аналітичних та соціальних спеціальностей.
Впродовж 2019 року вибуло 9 працівників з різних причин: за власним
бажанням, за згодою сторін та у звʼязку з закінченням строку трудового
договору.
За звітний період до дисциплінарної відповідальності було притягнуто
1 працівника.
Відповідно до статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“ всі
посадові особи виконавчого комітету Пирятинської міської ради до 1 квітня
2019 року подали шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного
агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за минулий рік за формою, яку визначає
Національне агентство.
Складено графік відпусток на 2019 рік, працівникам на їх прохання
здійснювався поділ відпусток на частини різної тривалості.
Відповідно до статті 15 Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування“ протягом звітного періоду 11 посадовим особам місцевого
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самоврядування присвоєно чергові ранги; 4 особам присвоєно позачергові
ранги, у звʼязку з віднесенням посад адміністраторів та державного реєстратора
до п’ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування. На підставі
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року№ 1334-р
підвищено категорію посади (з шостої на п’яту) державному реєстратору та 6
адміністраторам ЦНАП.
Відділ персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради
забезпечує
організаційно-кадровий
супровід
професійної
діяльності
працівників виконавчого комітету міської ради.
Слайд 16
Поновлено індивідуальні профілі працівників.
Слайд 17
Упродовж 2019 року 25 (у 2018 - 13) посадових осіб виконавчого комітету
пройшли навчання у Полтавському обласному центрі підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій відповідно до плану-графіку
навчань посадових осіб місцевого самоврядування. Крім того, переважна
кількість працівників брали участь у семінарах, тренінгах, круглих столах, які
організовувались Асоціацією ОТГ, Асоціацією міст України, Полтавським
відокремленим підрозділом „Центр розвитку місцевого самоврядування“ та в
рамках проектів, що реалізувалися у виконкомі міської ради.
Проходять навчання за магістерськими програмами підготовки за
спеціальністю „Публічне управління та адміністрування“ 11 працівників
виконкому міської ради, з них: 8 – у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка; 3 працівники (Кошова Є.О., Педяш Р.О., Стадник Є.В.)
31.12.2019 отримали дипломи магістрів у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України. Староста села Калинів Міст Бабак Р.М. 28.12.2019
закінчив Полтавську державну аграрну академію та здобув кваліфікацію
магістра за спеціальністю „Агрономія“.
3 працівники міської ради та депутат міської ради брали участь участь у
навчальному візиті до Республіки Польща для представників органів місцевого
самоврядування України, які успішно пройшли навчання у Школі місцевого
самоврядування DESPRO-2018, організованого швейцарсько-українським
проектом „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO.
З метою забезпечення організації професійного навчання, 23.12.2019
прийнято рішення сесії „Про затвердження Порядку професійного навчання
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Пирятинської міської ради
на 2020-2024 роки“.
Організовано та проведено 11 тематичних навчань на різні тематики.
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Слайд 18
Для забезпечення ефективного кадрового діловодства у виконкомі міської
ради впроваджено автоматизовану інформаційно-аналітичну систему „Кадри“.
Слайд 19
За звітний період відділом розроблено та прийнято 702 (у 2018 - 719)
кадрових розпоряджень міського голови, з них:
1) з кадрових питань – 281 (у 2018 – 288);
2) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням –
110 (у 2018 – 142);
3) про короткострокові відрядження в межах України – 311 (у 2018 – 289).
Слайд 20
Видано 21 (32) розпорядження міського голови про відзнаки
Пирятинської міської ради, підготовлено 306 (243) нагородних матеріалів
(почесні грамоти, грамоти та подяки) для відзначення кращих працівників та
трудових колективів підприємств, установ, організацій об’єднаної громади.
Слайд 21
Відділом персоналу та організаційної роботи здійснюється на належному
рівні ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних і
призовників, які працюють у виконавчому комітеті міської ради.
Слайд 22
Одними із головних завдань, над якими працював загальний відділ та
інформаційного забезпечення виконкому міської ради у 2019 році є:
організація чіткої системи ведення діловодства та єдиного порядку
роботи з документами у міській раді, її виконавчому комітеті, контроль за
підготовкою, проходженням і виконанням службових документів;
контроль за організацією виконання рішень міської ради та її
виконавчого комітету, в яких вказані контрольні терміни, протокольних
рішень, розпоряджень і доручень міського голови та аналіз стану їх виконання;
здійснення консультативного та інформаційного забезпечення міської
ради, її виконавчих органів відповідно до покладених на Відділ завдань;
забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України щодо
розгляду службових документів, звернень громадян, запитів на публічну
інформацію, проведення аналізу звернень громадян, вивчення причин, що
породжують скарги, реагування на факти порушення чинного законодавства;
забезпечення оприлюднення документів, прийнятих міською радою, її
виконавчим комітетом та виданих міським головою розпоряджень з основної
діяльності;
забезпечення збереження документів поточного діловодства та їх
підготовка до здачі до архівного відділу Пирятинської районної державної
адміністрації, документальна експертиза проектів рішень міської ради,
виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
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За 2019 рік до Пирятинської міської ради надійшо 39 інформаційних
запитів, у порівнянні з минулим роком це на 8 запитів більше.
Стосовно категорії дописувачів, то за публічною інформацією зверталися
19 юридичних осіб та 20 громадян. Основна кількість запитів, що надійшли до
міської ради протягом звітнього періоду отримана електронною поштою –
27, 4 - отримано в письмовому вигляді поштою, 8 запитів прийнято особисто
від запитувачів. У 32 випадках запитувачам інформації надано змістовні
відповіді. Відмовлено у наданні інформації 3 запитувачам. Направлено за
належністю 3 запити. Станом на 31.12.2019 на виконанні знаходився один
запит. Усі запити на інформацію посадовими особами Пирятинської міської
ради задоволено у терміни, встановлені статтею 20 Закону України „Про доступ
до публічної інформації“.
З метою впровадження принципів верховенства права в діяльності
Пирятинської міської ради та забезпечення прозорості та відкритості влади
значна увага приділялася висвітленню діяльності. Впродовж року реалізовано
Програму висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової
інформації“. Розроблено на 2020 рік Програму висвітлення діяльності
Пирятинської міської ради в засобах масової інформації“ та ,,Партисипативна
демократія в діяльності Пирятинської міської ради“.
Станом на 31.12.2019 на виконання вимог статті 15 Закону України „Про
доступ до публічної інформації“ на офіційному вебсайті Пирятинської міської
ради оприлюднено 4492 (у 2018 - 3472) інформації. У розрізі:
рішення сесії міської ради – 552 (378);
рішення виконавчого комітету міської ради – 501 (489);
розпорядження міського голови – 268 (221);
проєкти рішень сесії міської ради – 592 (412);
проєкти рішень виконавчого комітету міської ради – 553 (429);
протоколи засідань сесії та виконкому – 53 (51);
оголошення про скликання сесій та виконавчого комітету – 53 (51);
оголошення про проведення депутатських комісій – 106 (92);
інші оголошення – 143 (136);
рубрика ,,Актуально“ – 37 (34);
оновлені інформації про діяльність структурних підрозділів виконкому
міської ради – 141 (193);
заходи – 83 (54);
оголошення про проведення особистого та виїзного прийомів міського
голови, в тому числі і у старостатах – 37 (43);
гаряча телефонна лінія – 39 (41);
рубрика ,,Новини“ – 1334 (943).
Також розміщуються новини у соціальній мережі Facebook – 957 (938) та
Instagram -155 (сторінка функціонує з 22 серпня поточного року).
З метою створення громадянам можливості отримати послуги на сайті та
забезпечення принципів верховенства права, працює у тестовому режимі нові
електронні сервіси ,,SMART Пирятин“. Офіційна інформація розміщується на
Порталі відкритих даних, на інформаційних стендах.
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Кількість користувачів на офіційному вебсайті 440705, з них нових
43679.
Також необхідно зазначити, що у ЗМІ розміщено 263 (227) інформацій
(оголошення, привітання, рішення, заходи тощо) про діяльність міської ради, її
виконавчого комітету, діяльність депутатів. На ТРК ,,Пирятин“ висвітлено
208 (175) сюжетів.
Для забезпечення конституційного права громадян на звернення
щовівторка у міській раді працює „гаряча“ телефонна лінія, в якій беруть
участь працівники міської ради (заступники міського голови, секретар ради,
керуючий справами та начальники відділів). Надійшло 24 (29) усних звернень.
Громадянам надано ґрунтовні роз’яснення та консультації.
Слайд 23
За звітний період надійшло 281 (305) звернення, з них письмових – 226
(240).
З метою вирішення питань та проблем, що турбують жителів
Пирятинської ОТГ, проводиться моніторинг повторних та колективних
звернень громадян і звернень, які надходять до органів влади вищого рівня, а
також причини, що їх породжують.
Слайд 24
На особистий прийом до міського голови звернулося 55 (65) осіб.
З усіх звернень: 18 (20) – повторні; 49 (52) – колективні.
Серед категорій авторів, зазначених у зверненнях: учасники та інваліди
війни, учасники бойових дій – 1 (5); інваліди I, II, III групи – 10 (6); діти війни –
5 (5); матері-героїні, багатодітні сім’ї – 5 (4).
Основні питання, порушені у зверненнях, складають: комунального
господарства – 86 (96), аграрної політики і земельних відносин – 60 (82),
екології та природних ресурсів – 20 (23), соціального захисту – 29 (31), сім’ї,
дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 3 (9), житлова
політика – 20 (20).
У своїх зверненнях громадяни порушували й інші питання, що
стосуються практично усіх сфер, а не лише питання особистого характеру.
За результатами розгляду звернень позитивно вирішено – 59 (88),
роз’яснено – 167 (151), відмовлено – 5 (2), інше – 50 (64).
Питання з розгляду звернень громадян постійно перебуває на контролі у
керівництва міської ради, систематично розглядається на нарадах у міського
голови та щоквартально на засіданнях виконкому міської ради.
Слайди 25, 26
У тестовому режимі працюють вебсервіси „СМАРТ Пирятин“
(http://portal.pyryatyn-mrada.gov.ua/uk): електронні петиції Пирятинської ОТГ
(http://petition.pyryatyn-mrada.gov.ua/uk).
Працює інтернет-приймальня – 7 звернень протягом звітнього періоду.
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Це дає можливість жителям ОТГ не тільки подавати заяви до виконавчого
комітету міської ради, а й контролювати виконання проблемних питань.
Структурними підрозділами виконкому міської ради, комунальними
підприємствами посилюється увага, вимогливість та контроль за станом справ
щодо розгляду заяв, скарг заявників. Проте аналіз звернень громадян, які
надійшли до міської ради свідчить, що необхідно оцінити важливість роботи із
заявами та скаргами жителів ОТГ, забезпечити безпосередньо на місцях
всебічний і якісний розгляд порушених у них питань.
Слайд 27
Протягом 2019 року до міської ради надійшло 4356 документів (в
порівнянні з минулим 3793), з яких взято на контроль 2084 (1319) документів.
Центром надання адміністративних послуг зареєстровано 23605 (21091) заяв,
на виконанні – 188.
На контролі перебуває 82 (у 2018-143) документи (в тому числі за 2018
рік – 3, 2017 – 1, 2016 -1), виконано з порушенням термінів – 218.
Впродовж 2019 року підлягало виконанню 268 (221) розпоряджень
міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради - 501 (471),
доручень міського голови – 155 (155).
Має місце неналежне реагування та неповне виконання завдань,
визначених дорученнями міського голови. Із 155 доручень міського голови – 58
виконане з порушенням термінів, перебуває на виконанні - 38, не виконані – 32.
Аналізуючи стан виконання контрольних документів та відповідей на
звернення громадян заступниками міського голови з питань діяльності
виконкому та підзвітних їм структурних підрозділів виконкому міської ради, в
тому числі і комунальних підприємств, варто зазначити, що у заступника
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Варави М.В.,
начальника відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради
Стадника Є.В. та директора КП „Каштан“ Скочка В.І. низький рівень
виконавської дисципліни.
Протягом 2019 року проведено засідання експертної комісії у виконкомі
міської ради для організації і проведення попередньої експертизи цінності
документів щодо погодження номенклатури справ на 2020 рік. Визначено
особу, відповідальну за архівний підрозділ апарату виконавчого комітету
міської ради, начальника загального відділу та інформаційного забезпечення
виконавчого комітету міської ради Нестерець Т.Д. У звітному році науковотехнічне опрацювання проведено за 2014-2015 роки.
Станом на 01.12.2019 року до архівного відділу Пирятинської районної
державної адміністрації на постійне зберігання передано 1576 документів
Національного архівного фонду Пирятинської міської ради. Документи з
особового складу по 2015 рік включно зберігаються у архівному підрозділі
Пирятинської міської ради. Усі справи закартоновані та зберігаються на
металевих стелажах. У першому кварталі 2020 року планується провести
науково-технічне опрацювання документів за 2016-2017 роки. Упорядкування
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документів проводиться госпрозрахунковою групою при архівному відділі
Пирятинської районної державної адміністрації.
З метою підвищення ділових якостей та професійного росту у 2019 році
працівники відділу брали участь у семінарах, тренінгах, короткострокових
курсах підвищення кваліфікації.
Слайд 28
15 вересня 2019 року міському Центру надання адміністративних
послуг виповнився 2 роки, який працює відповідно до законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні“ та „Про адміністративні послуги. Сьогодні
питання функціонування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
розглядається через призму децентралізації, як одного з основних інструментів,
який надає адміністративні та муніципальні послуги. Для нас ЦНАП – це в
першу чергу – новий сучасний сервіс для громадян, широкий спектр послуг,
нові підходи в обслуговуванні клієнтів і в управлінні персоналом.
Слайд 29
Станом на 01.01.2020 через ЦНАП можна отримати 172 адміністративні
послуги, із них 52 послуги приймається за принципом екстериторіальності.
Слайд 30
Адміністратори ЦНАП працюють у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі територіальної
громади ЦНАП-SQS, електронному документообізі АСКОД, єдиній
інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами. В
грудні розпочато впровадження надання 13 соціальних послуг через нову
програму Мінсоцполітики „Інтегрована інформаційна система „Соціальна
громада“. В електронній програмі працюють, як в місті так і адміністратори на
віддалених робочих місціях в старостатах.
Слайд 31
З 26 березня 2019 року Центр надання адміністративних послуг
виконкому Пирятинської міської ради розпочав прийом заяв громадян на
оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі ID-картки та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм (біометричний).
Слайд 32
У 2019 році через Центр надання адміністративних послуг виконкому
Пирятинської міської ради всього надано 23605 послуг (у 2018 - 21225 послуг):
муніципальні – 12692 (12593); реєстрація нерухомого майна – 1395 (1341);
реєстрація підприємницької діяльності – 274 (151); паспорт громадянина,
реєстрація – 4688 (4715); реєстрація громадського об’єднання – 4 (11);
архітектура та містобудування – 354 (239); земельні та екологічні- 1495 (1430);
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жилово-комунальні – 37 (60); держгеокадастр – 518 (536); пожежна безпека – 2
(3); сім’я, діти – 468 (58); соціальні послуги – 430 (88); біометричні документи –
1278 (0).
Слайд 33
Протягом 2019 року перелік послуг ЦНАП збільшився на 17 послуг:
виготовлення біометричних документів (6 послуг), архітектура та
містобудування (4 послуги), соціальні питання (3 послуги), сім’я і діти
(4 послуги).
Слайд 34
Для забезпечення ефективної роботи ЦНАП і віддалених робочих місць
адміністраторів удосконалено нормативно-правовову базу для надання
адміністративних та муніципальних послуг. Рішеннями сесій міської ради
затверджено: від 11.09.2019 № 334 Програму розвитку Центру надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на
2019-2020 роки; від 29.10.2019 року № 390 затверджено Регламент ЦНАП
виконкому міської ради (у новій редакції); від 29.10.2019 № 391 затверджено
Положення про ЦНАП виконкому міської ради (в новій редакції).
Для покращення сервісу надання адміністративних послуг рішенням
виконкому міської ради від 02.10.2019 № 347 затверджено перелік послуг за
„життєвими обставинами“.
Слайд 35
З метою продовження терміну реалізації договору по ММС на 2020 рік,
рішенням сесії від 28.11.2019 № 455 внесені зміни до Договору про
співробітництво територіальних громад по реалізації спільного проєкту з
надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг
виконкому Пирятинської міської ради жителям сільських громад
Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад
Пирятинського району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району
Полтавської області та 13.12.2019 підписана додаткова угода до цього
договору.
Слайд 36
Для підвищення якості надання адміністративних послуг соціального
характеру мешканцям ОТГ в ЦНАП 02.12.2019 підписана Угода про взаємодію
у сфері соціального захисту населення між виконком міської ради та
управлінням соціального захисту Пирятинської райдержадміністрації.
Слайд 37
У фронт-офісі проводять консультування громадян працівники Центру
зайнятості, первинної правової допомоги та Фонду тимчасової втрати
працездатності. Прийом громадян здійснює міський голова.
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Для оцінки якості надання адміністративних послуг у ЦНАП
використовується електронний сервіс „Розкажи нам про свої враження від
візиту до ЦНАП“, розроблений Офісом реформ адміністративних послуг, який
дозволяють налагоджувати комунікації з відвідувачами через сервіс гугл-карт.
Слайд 38
На сайті Пирятинської міської ради розміщено онлайн-анкету опитування
щодо обслуговування ЦНАП ОТГ, яка дає можливість отримати зворотній
зв’язок від заявників, зробити висновки щодо покращення надання послуг.
Слайд 39
ЦНАП має свою сторінку у всеукраїнській системі SMART-МОНІТОР, до
якої підключаються всі ЦНАП України. На сервісі розміщено інформація про
ЦНАП, перелік послуг, які надаються, та звіти.
ЦНАП є активним учасником суспільного життя громади. У 2019 році
було облаштовано пункти для голосування Громадського бюджету ОТГ, які
обслуговували адміністратори.
Слайд 40
З метою ознайомлення, отримання практичного досвіду та навичок у
роботі у 2019 році ЦНАП відвідали:
делегації представників органів місцевого самоврядування Черкащини,
Полтавщини, Луганщини та Донеччини; спеціалісти Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області; представники „Фонду Фрідріха
Науманна за Свободу“ та ГО Агенція розвитку Пирятинщини; фахівці
соціологічної агенції „ФАМА“; Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман;
представники корпорації „Молочний альянс“; делегація Омельницької ОТГ;
делегація з Республіки Білорусь; представники програми DOBRE; спеціалісти
Пирятинського РС УДМС України в Полтавській області, тощо.
Слайд 41
Для популяризації роботи муніципалітету, ознайомлення школярів з його
роботою у ЦНАПі проведено 19 екскурсій для учнів шкіл міста.
Слайд 42
На сайті Пирятинської міської ради та її сторінці в FACEBOOK, в
рубриці „ЦНАП інформує“, розміщуються інформаційні матеріали щодо
надання найбільш популярних послуг.
Систематично у ЦНАП проводяться навчання з підвищення професійної
кваліфікації та ознайомлення адміністраторів із останніми змінами в
законодавстві,
актуальними питаннями у різних сферах надання
адміністративних послуг. Працівники ЦНАП беруть участь у навчаннях для
посадових осіб виконкому міської ради з різних питань.
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Слайд 43
Адміністратори згідно з графіком проходять підвищення кваліфікації в
Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій, беруть участь семінарахтренінгах, нарадах, вебінарах тощо. Впроваджуючи нові методи роботи з
людьми з інвалідністю керівник ЦНАП пройшла навчання по спеціальному
курсу: „Основи української жестової мови“.
Для зниження психологічного навантаження та професійного вигорання
адміністраторів проведено тренінг „Особистісне зростання. Професійне
вигорання“.
Слайд 44
В рамках реалізації ІІ фази Програми „U-LEAD з Європою“ по
модернізації ЦНАП адміністратори, старости та відповідальні за надання
адміністративних послуг у сільських радах-партнерах по проекту
міжмуніципального співробітництва взяли участь у навчанні (5 модулів),
проведених експертами Програми.
Слайд 45
За
підсумками конкурсу
„Кращий
ЦНАП“, який
проводився
Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської облдержадміністрації серед ЦНАП області, ЦНАП нагороджено:
„Дипломом за розширення послуг“.
У зоні бек-офісу Центру адмінпослуг розташований суб’єкт надання
адміністративних послуг – відділ державної реєстрації виконкому міської
ради.
Слайд 46
У сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування
осіб активно наповнюється сучасна база даних Реєстр територіальної громади
(електронна програма ЦНАП-SQS). Впродовж 2019 року проведено
реєстраційних дій – 2279 (у 2018 році – 3239): з них реєстрація місця
проживання – 1136 (1716), зняття з реєстрації місця проживання – 1143 (1523).
Знято з реєстрації місця проживання за повідомленнями – 171 (226) осіб.
Направлено в інші міста повідомлення про зняття з реєстрації місця
проживання 195 (285) осіб.
Слайд 47
Видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання –
2989 (1814).
Внесено змін до документів щодо перейменування вулиць – 311 (612).
Відділом щотижнево надається звітність щодо зміни реєстрації місця
проживання громадян до Державної міграційної служби, щомісячно – до
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Державного реєстру виборців, відділу статистики, Пирятинського районного
військового комісаріату.
Слайд 48
У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень було прийнято та опрацьовано 1523 (1496) заяви.
Це заяви про реєстрацію права власності – 613 (511), про реєстрацію
іншого речового права – 636 (491), про реєстрацію обтяження – 6 (2), про
знищення об’єкта нерухомого майна – 5 (4), про внесення змін до запису ДРРП
– 45 (311), про відкликання заяви – 110 (40), заяви про надання інформації –
105 (312), а також заяви про взяття на облік БНМ – 2, заява власника про
заборону вчинення реєстраційних дій – 1.
Слайд 49
У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців було прийнято та зареєстровано 163 (130) заяви. Це заяви про
державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, змін до відомостей про
фізичну особу-підприємця, припинення підприємницької діяльності, державну
реєстрацію створення юридичної особи, змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до
установчих документів юридичної особи.
Упродовж 2019 року до відділу надходили заяви щодо реєстрації прав
нерухоме майна, державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, юридичних
осіб розташованих на території
Гребінківського, Чорнухинського,
Лохвицького, Кобеляцького, Миргородського, Лубенського районів та
м. Полтави. Також відділом підготовлено та надано 546 відповідей на запити
органів державної влади, підприємств, установ та організацій.
Відділ тісно співпрацює з Центром надання адміністративних послуг
виконкому міської ради, оскільки документи для проведення реєстраційних дій
приймають адміністратори ЦНАП.
Слайд 50
У 2019 році юридичним відділом виконкому міської ради
здійснювалися заходи, спрямовані на виконання вимог статті 19 Конституції
України щодо здійснення органами місцевого самоврядування та їх посадовими
особами повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Слайд 51
На виконання цих заходів юридичним відділом проведено аналіз,
перевірено на юридичну відповідність чинному законодавству 2286 (у 2018 2117):
рішень виконавчого комітету – 501 (427);
розпоряджень міського голови – 969 (939);
рішень міської ради – 552 (433);
наказів відділу освіти, молоді та спорту міської ради – 264 (378).
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Підготовлено документи різного правового характеру (позовні заяви,
претензії, відзиви, заперечення, клопотання, листи, запити, відповіді тощо).
На запити правоохоронних органів видано 185 (166) довідокхарактеристик.
Юридичним відділом здійснювалась підготовка позовних заяв,
заперечень і відзивів на них та інших документів, представництво інтересів
Пирятинської міської ради, виконавчого комітету Пирятинської міської ради в
судових справах, які розглядались в рамках цивільного та господарського
судочинства.
Із судів надійшло на розгляд 81 (37) судових справ. Проведено контроль
на предмет правомірності позовних заяв, вчинено процесуальні дії. Направлено
до суду справи про стягнення пені, збитків на загальну суму 326,4 тис.грн.
Подано 2 позови про визнання спадщини від умерлого.
У виконкомі проводиться відповідна робота щодо дотримання вимог
антикорупційного законодавства. Особою уповноваженою з питань запобігання
та виявлення корупції у виконавчому комітеті міської ради здійснюється нагляд
за дотриманням вимог антикорупційного законодавства. Затверджено
Антикорупційну програму виконавчого комітету Пирятинської міської ради на
2019-2020 роки та заходи з її реалізації (розпорядження міського голови від
09.12.2019 № 248). Проведено роботу щодо надання працівникам роз’яснень
про застосування антикорупційного законодавства; здійснено заходи до
виявлення конфлікту інтересів та його усунення; забезпечено організацію
навчання щодо порядку подання та заповнення декларації працівникам
муніципалітету, депутатам міської ради та керівникам комунальних
підприємств. Перевірено факт подання щорічних декларацій суб’єктів
декларування міської ради. Подано 2 повідомлення до Національного агентства
з питань запобігання корупції про випадки несвоєчасного подання декларації.
Забезпечено представництво відділу у складі конкурсних комісій,
тендерного комітету та інших дорадчих органах.
Слайд 52
Працює громадська приймальня по наданню безоплатної юридичної
допомоги (надана правова допомога 58 громадянам).
Слайд 53
Проведено розробку, обговорення та затвердження Статуту Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади.
Взято участь в тренінгах „Антикорупційні механізми для ОТГ“ та
„Антикорупційні механізми в освіті та охороні здоров’я“, які проводились
міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та в
навчальному семінарі „Юридична безпека діяльності органу місцевого
самоврядування“ для керівників та спеціалістів органів місцевого
самоврядування, організований Асоціацією ОТГ у рамках Програми „U-LEAD
з Європою“ „Впровадження інструментів ефективного муніципального
менеджменту та правнича допомога громаді“.
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Слайд 54
За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання
працівниками міської ради розроблено та укладено 585 (396) господарських
договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання
послуг та 13 (3) договори про пайову участь (внесок) замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при
будівництві об’єктів містобудування на території м. Пирятин на загальну суму
2 133 437,40 грн.
Слайд 55
Адміністративною комісією при виконкомі міської ради розглянуто 12
(9) справ про адміністративне правопорушення, а саме:
ст. 152 КУпАП „Порушення правил благоустрою“ – 9 справ;
ст. 154 КУпАП „Порушення правил тримання собак і котів“ – 1 справа;
ст.138
КУпАП ,,Порушення
правил
охорони
магістральних
трубопроводів“ - 1 справа;
ст. 179 КУпАП ,,Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв
на виробництві“ – 1 справа.
За розглянутими адміністративними справами:
1 справу закрито, у зв’язку із закінченням строку притягнення особи до
адміністративної відповідальності;
11 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, з них:
оштрафовано 11 осіб,
накладено штрафів на загальну суму 3043,00 грн., з яких сплачено
добровільно 2703,00 грн., передано на примусове виконання до ДВС
Пирятинського районного управління юстиції 340,00 грн.
Слайд 56
Відділом інформаційних технологій та захисту інформації виконкому
міської ради є забезпечення якісної та безперебійної роботи інформаційнотелекомунікаційної системи, комп’ютерної, оргтехніки та програмного
забезпечення виконкому Пирятинської міської ради, забезпечення реалізації
державної політики у сферах захисту інформації, покращення якості наданих
послуг шляхом організації запровадження сучасних розробок у сфері
інформаційних технологій.
Слайд 57
Впродовж 2019 року на обслуговуванні у відділу перебувало 82 одиниці
комп’ютерної техніки, 3 сервери, 1 контролер домена, 55 принтерів та
багатофункціональних пристроїв, 3 інформаційних кіоски, 1 система
поіменного голосування та більше 10 одиниць мережевого обладнання
(комутатори та роутери).
У зв’язку з розширенням повноважень у галузі культури та створенням
культурно-громадського центру, публічної бібілотеки, для забезпечення
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ефективної роботи працівників закладів культури та муніципалітету в
2019 році проведені закупівлі:
1) комплектів комп’ютерної техніки – 1 ноутбуки та 1 комплект
комп’ютерної техніки для Інклюзивно-ресурсного центру, 1 ноутбук для
культурно-громадського центру, 1 ноутбук для Калиновомостівського
сільського будинку культури, 1 ноутбуки та 3 комплекти комп’ютерної техніки
для Публічної бібліотеки, 5 комплектів комп’ютерної техніки та сховище даних
для структурних підрозділів виконкому міської ради;
2) багатофункціональних пристроїв – 1 для Калиновомостівського
сільського будинку культури, 2 для Публічної бібліотеки 5 для структурних
підрозділів виконкому міської ради та 1 для Інклюзивно-ресурсного центру.
Для забезпечення безпеки використання та збереження електронних
даних, захисту інформації для структурних підрозділів виконкому міської ради
придбано 76 ліцензій Microsoft Office.
Слайд 58
Проведено встановлення та налаштування програмного забезпечення на
робочій станції для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи
її спеціальний статус у вигляді ID-карток та біометричних закордонних
паспортів.
Слайд 59
В рамках реалізації пілотного проекту Мінсоцполітики проведено
встановлення, налаштування програмного забезпечення та оформлення
доступів адміністраторів ЦНАПу та адміністраторів ВРМ у старостатах до
ІІС „Соціальна громада“ для надання соціальних послуг населенню ОТГ.
Відділом проведено всю необхідну роботу щодо експлуатації
комплексної системи захисту інформації типового робочого місця стороннього
користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру (КСЗІ
ТРМ СК АС ДЗК). Отримано доступ до АС ДЗК для надання витягів.
Слайд 60
Проведені заходи щодо створення комплексної системи захисту
інформації автоматизованої системи взаємодії - ЦНАП з ДМС та організації
первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації
автоматизованої системи взаємодії – ЦНАП з ДМС. Отримано атестат
відповідності.
Для посилення захисту серверів придбано програмне забезпечення ESET
Secure Authentication.
Проведено відповідну підготовчу роботу для підключення до системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади.
Слайд 61
До системи електронного документообігу „АСКОД“ підключено
комунальне підприємство: КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“.
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У грудні 2019 року до мережі Інтернет підключено Калиновомостівський
старостат, розпочато впровадження електронного документообігу „АСКОД“,
Реєстру територіальної громади та „Соціальної громади“.
Слайд 62
Протягом 2019 року працівниками відділу проводилася робота по
обслуговуванню, ремонту та налаштуванню комп’ютерної техніки, принтерів,
багатофункціональних пристроїв, локальної мережі та мережевого обладнання.
Постійно проводяться роботи по адмініструванню існуючого програмного
забезпечення, вебсайтів та електронної пошти. Надавалися консультації
громадам-партнерам по міжмуніципальному співробітництву, які працюють в
системі документообігу та Реєстрі територіальної громади.
Слайд 63
Впродовж 2019 року працівники відділу брали участь в конференціях,
воркшопах та вебінарах, підвищуючи професійний рівень.
Рішенням тридцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання від 28
лютого 2018 року № 83 у складі виконкому міської ради утворено управління
економіки виконкому міської ради (8 штатних одиниць), у складі якого
працює начальник, головний спеціаліст–інспектор з праці, відділ економічного
аналізу та розвитку; відділ муніципальних ініціатив та інвестицій.
У 2019 році управлінням економіки виконувались завдання відповідно до
статей 27, 28, 30, 34, 35 та 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“.
Слайд 64
Планування соціально-економічного та культурного розвитку
В основу роботи структурних підрозділів виконкому міської ради
покладено пріоритетні цілі і завдання, які визначені Стратегією розвитку
Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки, Планом соціально-економічного
розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік (далі - План). Зазначені
пріоритети деталізовано у заходах 49 місцевих (регіональних) програм, які
реалізовувалися у звітному році.
Хід виконання Плану щоквартально розглядався на засіданні виконавчого
комітету, за І та ІІ півріччя – на сесії міської ради. Упродовж року до Плану
вносилися відповідні зміни, переважно в частині доповнення переліку місцевих
(регіональних) програм.
В рамках виконання Порядку розроблення, затвердження, фінансування
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять сьомої
сесії міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 90, відділом
економічного аналізу та розвитку упродовж 2019 року підготовлено:
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30 експертних висновків щодо розроблення програм, що сприяло
затвердженню 24 програм на 2019 рік, 17 програм на 2020 рік;
підготовлені 51 проєкт рішень міської ради про внесення змін до діючих
програм.
Проведена масштабна робота по розробленню Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік:
сформована робоча група, проведено дві оперативно-розпорядчі наради з
розробниками, зібрано близько 90 пропозицій проєктних ідей, перелік яких
доповнено під час громадських слухань ще 50 пропозиціями. Підготовлений
проєкт Плану-2020 направлено Департаменту економічного розвитку, торгівлі
та залучення інвестицій облдержадміністрації з метою перевірки
на
відповідність діючому законодавству, 27.11.2019 отримано позитивний
висновок, і, після консультацій з профільними комісіями міської ради, подано
на розгляд сесії міської ради та затверджено.
Слайд 65
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку
територіальної громади
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку громади, підтримки пріоритетних галузей економіки, ефективного
використання природних, трудових і фінансових ресурсів виконувався План
місцевого економічного розвитку, який розроблено за допомогою експертів
ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання“.
Для сприяння налагодженню партнерства між місцевими підприємствами
АПК, вирішення актуальних питань бізнесу проведено 4 робочі наради та
1 виїзне обстеження земельної ділянки, 3 зустрічі міського голови із
підприємцями у форматі „Кава з мером“.
Працювала Рада підприємців при виконкомі міської ради. Упродовж року
проведено 3 засідання, на яких розглянуто актуальні для місцевого бізнесу
питання, зокрема, прийнято звернення до Премʼєр-Міністра України
Володимира Гройсмана щодо внесення змін до Податкового Кодексу України.
Вивчався передовий досвід громад щодо підтримки сфери
агровиробництва. У місцевих ЗМІ та мережі Інтернет опубліковано 4 статті та
презентація про інновації в АПК, підготовлено два відеосюжети про кращий
бізнес-досвід. Організовано візит у приватну компанію „Сідко“ (м.Ічня
Чернігівської області), заснованої на іноземних інвестиціях, що сприяло розроці
ініціативною групою підприємців проєкту щодо будівництва мінізаводу з
перероблення сої з детальними розрахунками щодо потрібних фінансових,
земельних, організаційних та людських ресурсів.
Проводилась цілеспрямована робота з роз’яснення переваг участі МСП в
бізнес-асоціаціях для цивілізованого захисту їх інтересів. З цією метою в
місцевій пресі та мережі Інтернет опубліковано 4 статті.
Курс міської ради в напрямі створення кращих умов для розвитку бізнесу
позитивно відобразився на зростанні кількості фізичних осіб-підприємців і
підтримується переважною більшістю громадян, які взяли участь в опитуванні.
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З метою підтримки сумлінних платників та роботодавців виконкомом
міської ради вже вдруге проводився конкурс „Кращий підприємець“ (виділено
10,0 тис.грн. з бюджету міської ОТГ для відзначення 6 СГД у двох номінаціях),
вперше проведено конкурс з фінансування кращих бізнес-проектів „Розвиваю
бізнес у своїй громаді“ – допомога в розмірі 100,0 тис.грн. надана
3 підприємцям.
В напрямі дерегуляції бізнесу систематично оновлюється інформація в
розділі „До уваги бізнесу“ на вебсайті міської ради. У 2019 році розділ
доповнено „Реєстром комунальної нерухомості“, який містить інформацію про
вільні земельні ділянки та будівлі і приміщення комунальної власності, та
„Схемою точок приєднання до електроустановок у м.Пирятин”, де розміщена
інформація про порядок подання заяви на приєднання електроустановок до
електромереж для промислових обʼєктів.
Представники бізнесу постійно інформуються щодо грантових
можливостей додаткового залучення коштів на реалізацію інвестиційних
проектів в місцевих ЗМІ та мережі Інтернет, зокрема шляхом адресних
повідомлень на електронні адреси (станом на 31.12.2019 накопичено базу даних
електронних адрес 97 підприємців).
З метою залучення додаткових коштів в розвиток агровиробників
організовано тренінг Полтавської обласної дорадчої служби на тему „Участь
фермерів у державних та регіональних програмах підтримки“ (13.06.2019).
З метою підтримки особистих селянських господарств проводилась
інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підстав отримання дотацій на
молодняк ВРХ. Упродовж 2019 року своєчасно сформовано та подано до
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 3 відомості на
7 фізичних осіб, які мають право на дотацію за утримання молодняка ВРХ
(11 телят на суму 14 тис.грн.).
В напрямі просування і промоції товарів місцевого виробництва та з
метою задоволення потреб жителів громади забезпечено сприяння ярмарковій
діяльності. Організовано та проведено 2 святкові ярмарки - до Дня міста та
свята Меду (за участю 110 суб’єктів господарювання) та виставку спецтехніки,
у якій брали участь 3 підприємства та місцевий аматор-винахідник.
Надано консультативну та практичну допомогу з питань підприємницької
та господарської діяльності - 59 суб’єктам господарювання.
З метою надання інформаційно-консалтингових послуг для бізнесу
рішенням міської ради створено КП „Агенція розвитку Пирятинської міської
ОТГ“. Розроблено програму „Забезпечення статутної діяльності КП „Агенція
розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“.
Слайд 66
Сприяння інвестиційній діяльності
За підсумками Конкурсу інвестиційних паспортів громад Полтавської
області, який проведено в рамках співпраці з українсько-канадським проектом
„Партнерство для розвитку міст“ ПРОМІС, Департаментом економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації та мережею
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РЕГІОНЕТ, інвестиційний паспорт Пирятинської міської ОТГ визнано
переможцем.
З метою популяризації інвестиційних можливостей громади, пошуку
партнерів, розширення взаємовигідної співпраці закордоном та між регіонами
України „Інвестиційний паспорт Пирятинської ОТГ“, „Пирятинський кошик
товарів“ та каталоги місцевої продукції презентовано:
представникам Асоціації Нідерландських муніципалітетів під час
навчальної поїздки до Нідерландів в рамках ініціативи ЄС „Мери за економічне
зростання“;
представникам самоврядування Республіки Польща під час ознайомчого
візиту за сприяння Швейцарсько-українського проекту „Підтримка
децентралізації в Україні“ DESPRO;
представникам 3 муніципалітетів Латвії (Єкабпілс, Єлгава, Ауце) під час
навчальної поїздки з вивчення досвіду в сфері енергоменджменту та
енергоефективності в рамках ініціативи „Розумний енергетичний менеджмент в
об’єднаних громадах“, що спільно реалізується Програмою U-LEAD з Європою
та проектом „Енергоефективність в муніципалітетах II“;
учасникам ділової місії до Пирятинщини з Султанату Оман;
представникам Маловисківської ОТГ Кіровоградської області під час
ознайомчої поїздки до Кіровоградської області в рамках програми
„Інноваційний підхід в проектній діяльності ОТГ“;
на VII Форумі місцевого самоврядування у м.Львів;
на Полтавському регіональному Форумі „Цілі сталого розвитку:
Полтавській вимір“ за сприяння проекту ПРООН в Україні;
на фестивалі Street fest „Кращі товари Полтавщини“, який був
присвячений 250-й річниці з дня народження Івана Котляревського у м.Полтава
та інших.
В рамках промоційних заходів спрямованих на реалізацію інвестиційних
пропозицій громади, анкети інвестиційних проектів розміщені на інтернетресурсах міжнародного (Міжнародна торгова палата), загальнодержавного
(Grominvest, інвестиційний портал Полтавської ОДА) та місцевого (офіційний
сайт громади та платформа SMART-місто) рівнів. Завдяки проведеній роботі
вдалося залучити потенційного інвестора для відновлення роботи ТОВ „Кінний
завод „Авангард“.
Слайд 67
Здійснення контролю за діяльністю комунальних підприємств
Для збалансованого економічного розвитку території об’єднаної громади,
забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств та покращення
якості їх послуг затверджено фінансові плани комунальним підприємствам на
20196 рік. На засіданнях виконкому щоквартально заслуховувалися звіти
керівників підприємств про виконання цих планів та господарську діяльність.
З метою недопущення завищення витрат і, відповідно, нецільового
використання бюджетних коштів, проведено економічний аналіз калькуляцій з
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надання послуг з благоустрою населених пунктів, що надаються КП„Каштан“
(затверджено 143 калькуляції).
З метою контролю за витратами КП „Пирятинський міський водоканал“,
які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію,
модернізацію об’єктів водопостачання рішенням виконкому затверджено Звіт
про виконання інвестиційної програми підприємства на 2018 рік та погоджена
Інвестиційну програму на 2019 рік.
Слайд 68
Реалізація тарифної політики у сфері ЖКГ
Упродовж 2019 року проведено 10 засідань комісії по здійсненню
контролю за додержанням правил при нарахуванні тарифів на житловокомунальні послуги та 2 громадські обговорення з питання встановлення
підвищених тарифів. З метою захисту інтересів пирятинських споживачів взято
участь
в
обговоренні
тарифів
на
теплову
енергію
ОКВПТГ
„Лубнитеплокомуненерго“ м.Лубни (11.04.2019), яке також надає послуги на
території міста Пирятин, але входить до складу спільної власності
територіальних громад області і повноваження по встановленню тарифів
належать обласній раді.
Відповідно до рекомендацій комісії та враховуючи результати
громадського обговорення прийнято 9 рішень виконкому щодо:
встановлення тарифу на послуги з вивезення рідких побутових відходів
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд,
з централізованого
опалення для мешканців житлового будинку за адресою: вул.Європейська,
буд.4-а,б, м. Пирятин ПП „Хазар-2007“ та для житлового будинку по вул.
Коцюбинського 33, м. Пирятин ДП „Пирятинтеплопостачання“;
встановлення розміру внесків за обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами ОКВПТГ
„Лубнитеплоенерго“ окремо по кожній будівлі в м.Пирятин;
встановлення скоригованого тарифу на послуги з централізованого
водопостачання КП „Пирятинський водоканал“,
з централізованого
водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, з
централізованого опалення для мешканців житлового будинку
№ 33 по
вул.Коцюбинського м.Пирятин ДП „Пирятинтеплопостачання“ для житлових
будинків по вул. Європейська 4-А,Б ПП „Хазар-2007“;
погодження тарифу на послугу з перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті загального користування №3 „Ринок-АС 1 (по
вул.Гагаріна через вул.Київська) перевізнику ПрАТ „Пирятинське АТП15343“.
Слайд 69
Підвищення ефективності використання комунального майна
З метою запровадження єдиного механізму визначення розміру та
справляння плати за оренду майна комунальної власності затверджено
розрахунки витрат на проведення заходів у Пирятинському культурно24

громадському центрі та калькуляції щодо визначення вартості оренди
приміщень, виконкомом міської ради прийнято 3 відповідні рішення.
На підставі затверджених калькуляцій тільки за останні 3 місяці
підготовлено розрахунки витрат на проведення заходів у Пирятинському
культурно-громадському центрі 14 заявникам.
Слайд 70
Здійснення державної регуляторної політики
Державна регуляторна політика здійснювалась відповідно до Плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік: підготовлені
аналізи регуляторного впливу та проекти рішень міської ради у сфері
оподаткування на 2020 рік (7 проектів) та інших сферах діяльності (8 проектів).
Регуляторні акти, які встановлюють місцеві податки і збори, попередньо
розглянуті на засіданні Ради підприємців, їх рекомендації та зауваження були
враховані під час підготовки проектів рішень.
Рішенням 62 сесії міської ради сьомого скликання від 28.12.2019 № 448
затверджено План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2020 рік.
Усі рішення регуляторного характеру знаходяться у вільному доступі в
розділі „Регуляторна діяльність“ на вебсайті Пирятинської міської ради.
Слайд 71
Сприяння
розширенню та вдосконаленню обслуговуючої
інфраструктури
Вживались заходи щодо розширення та вдосконалення мережі
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування. У
2019 році здійснювали діяльність 771 фізична особа-підприємців, що на 48
особи більше ніж на 01.01.2019 року. Упродовж січня-грудня 2019 року
зареєстрували діяльність 290 осіб, ліквідували діяльність – 242 особи.
Створено 27 субʼєктів господарювання - юридичних осіб, і їх кількість
станом на 01.10.2019 становить 283. Cфера діяльності новостворених
підприємств – сільське господарство, енергозбереження, туризм, послуги для
бізнесу та населення.
Торгівельно-побутова інфраструктура налічує: 1 ринок (ПП РССТ
„Пирятинський ринок“); 2 торгівельні комплекси (ФОП Бугайова Л.В., ФОП
Якименко А.І.); 3 супермаркети („Хвилинка, „Фора“, „АТБ“), 35 закладів
ресторанного господарства; 205 торгівельних об’єктів з реалізації
продовольчих, непродовольчих та змішаних груп товарів; 1 обʼєкт у сфері
спорту і туризму, 2 приватні стоматологічні кабінети; 38 об’єктів у сфері
побутового обслуговування (лазні, перукарні, з пошиву та ремонту одягу,
ремонту побутових приладів тощо), 4 об’єкти з надання послуг з вантажних
перевезень та поштових відправлень; 3 інтернет-провайдери з надання послуг
кабельного телебачення та безпровідного інтернету; 7 об’єктів із виготовлення
та встановлення металопластикових вікон, дерев’яних та броньованих дверей; 3
обʼєкти з надання фінансових послуг (ломбарди); 3 пункти збору вторинної
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сировини (макулатури, склотари); 20 аптечних закладів ( у тому числі 5
ветаптек); 15 АЗС (у тому числі 3- газозаправні пункти).
Послуги виробничого характеру надають: 2 цехи по виробництву меблів
(ФОП Вірченко А., ФОП Коробка О.); 1 цех з виробництва керамічних виробів
(ФОП Сьомін С.М.); 2 цехи з виробництва металевих конструкцій, металевих
парканів, лісопильного та стругального виробництва (ФОП Сокур В.Ю., ФОП
Симоненко О.В.); 1 міні-підприємство з ремонту холодильного обладнання
(ФОП Довженко С.В.); 1 міні-підприємство з виробництва виробів із бетону,
гіпсу та цементу, декоративних парканів (ФОП Мельникович М.М.); 1 мініпідприємство з виробництва виробів із бетону, гіпсу та цементу (декоративні
паркани) та тротуарної плитки (ФОП Чорнобиль А.Б.); 2 міні-пекарні з
виробництва хліба та хлібобулочних виробів (ФОП Яременко О.О. та ФОП
Маслак О.В.); 2 цехи з виробництва макаронних виробів (ФОП Шокодько А.В.,
ФОП Тарасенко О.М.).
Торгівельно-побутова інфраструктура продовжує розширюватися.
Упродовж 2019 року в населених пунктах громади відкрито 16 нових обʼєктів, а
саме:
магазин „ANDI“ (вул.Соборна,11) ФОП Лопатіна
Л.М., основна
спеціалізація об’єкта – торгівля непродовольчими групами товарів: взуття,
одяг та супутні товари;
магазин „Конфіскат“ (вул.Соборна, 25) ФОП Коломийцева К.А. основна
спеціалізація об’єкта – торгівля непродовольчими групами товарів: взуття,
одяг та супутні товари;
павільйон „Панда“ (вул. Європейська,1) ФОП Бих М.А., основна
спеціалізація об’єкта – торгівля продовольчими
групами товарів та
виробництво кулінарних виробів;
магазин „Одяг“ ФОП Астаф’єв С.А.;
магазин „Все по 35“ ФОП Свинар О.П.;
магазин „ЕЛІКА“ ТОВ „ЕЛІКА“ вул.Соборна,34;
міні кав’ярня (вул.Соборна,25 ) ФОП Горб Р.Ю.;
магазин „ Міледі “ (вул.Соборна,16) ФОП Юнак Ю.М.;
міні кав’ярня (майдан Незалежності,19) ФОП Максименко Є.А.;
павільйон „У Куми“ вул.Європейська,152 ФОП Мірошніченко А.О.;
міні кав’ярня вул.Європейська,152 ФОП Панасенко В.О.;
та інші.
Зазначені субʼєкти бізнесу відіграють особливе значення в розвитку
нашої громади, оскільки забезпечують робочими місцями місцевих жителів,
поставляють на ринок товари та послуги, вносять свій вклад щодо наповнення
казни. Так, від їх діяльності до бюджету міської ОТГ у 2019 році вигляді
Єдиного податку надійшло 10,5 млн.грн., що на 19,1% більше ніж у 2018 році.
Слайд 72
Дотримання правил торгівлі та захист прав споживачів
Відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів підготовлені
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проєкти рішень виконкому щодо встановлення режиму роботи 3 суб’єктів
господарювання; надано тимчасові дозволи 51 суб’єкту господарювання на
розміщення нестаціонарних засобів для виносної (виїзної) торгівлі та
надання послуг у сфері розваг; надали консультації з питань захисту прав 28
споживачам (у 2018 - 21).
Рішенням виконкому встановлені тимчасові обмеження режиму роботи
закладів ресторанного господарства, об’єктів та відділів торгівлі в торговельних
об’єктах зі спеціалізацією алкогольні напої під час Великодніх свят, а рішенням
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 529
заборонено продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання у вечірній та нічний час на території Пирятинської
міської ОТГ.
У складі комісій обстежено 96 об’єктів торгівлі та 4 приватні туалети, у
зв’язку з ускладненням санітарно - епідеміологічної ситуації та недопущення
незаконного виробництва страв домашнього приготування і їх продажу в
торговельних павільйонах.
Направлено 84 листи господарюючим суб’єктам та службам в
Пирятинському районі (Пирятинське районне управління Головного
Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, відділення поліції
ГУНП в Полтавській області, Лубенської ОДПІ Головного управління ДФС у
Полтавській області) з питань торгівлі, санітарно-епідемічного благополуччя
населення, Правил благоустрою території населених пунктів Пирятинської
міської ради, ліквідації місць стихійної торгівлі та інше.
З метою оперативного дослідження динаміки цін, аналізу і визначення
тенденцій інфляційних (дефляційних) процесів на споживчому ринку
проводиться щомісячний моніторинг роздрібних цін на основні продовольчі
групи товарів та нафтопродуктів.
Слайд 73
Проєктний менеджмент
З метою залучення додаткових коштів у розвиток соціально-економічної
сфери громади проводиться постійний моніторинг актуальних грантових
проектів і програм.
Подано 53 заявки на конкурси різного тематичного спрямування на
загальну суму 81,5 млн.грн., з яких 17 заявок отримали перемогу (% успішності
– 34%). Частина з них – так звані „м’які“ проекти, завдяки участі в яких
отримано експертну, консультативну та технічну підтримку щодо
впровадження дієвих механізмів прозорості та підзвітності влади громаді,
створення нових вебсервісів для громади, виготовлення ТЕО, ПКД на об’єкти
комунальної власності в частині заходів з енергозбереження. І „тверді“, участь
в яких дозволила додатково залучити фінансовий ресурс для реалізації
проєктних ідей: „Інтелектуальні системи вуличного освітлення SMART-SITI в
Пирятині“ (1581,5 тис.грн.); „Створення шкільного радіовузла як
інформаційного центру школи „Голос ліцею“ (57,2 тис.грн.), „Хата активної
молоді“ (100,0 тис.грн.), „Сонячне WI-FI дерево в Пирятині – крокуємо в
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Європу“ (88,6 тис.грн.), (200,0 тис.грн.), Асоціації ОТГ „Спорудження сонячної
електростанції потужністю 1 МВт“ (800,0 тис.грн. євро), реалізація яких
розпочнеться в 2020 році.
Продовжилась практика проведення навчальних тренінгів щодо
підготовки проєктних заявок на участь в грантах і проектах (4 тренінги).
З метою підвищення туристичної привабливості Пирятина проведено
2 зустрічі з субʼєктами господарювання по питанню формування інвестиційних
пропозицій, зокрема щодо благоустрою земельної ділянки поряд з
водонапірною баштою, розташованої на місці зйомок кінофільму „Королева
бензоколонки“.
Слайд 74
Контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість
населення
З метою виконання делегованих повноважень у сфері здійснення
державного контролю за додержанням законодавством про працю у 2019 році
головний акцент робився
на попередженні порушень у сфері праці.
Враховуючи, що у травні 2019 року було скасовано норму законодавства, якою
надавалося право на проведення інспекційних відвідувань інспекторам праці
органів місцевого самоврядування, проводилась широка розʼяснювальна робота
серед представників бізнесу. Відвідано 175 суб’єктів господарювання (закладів
громадського харчування, магазинів, павільйонів, кіосків), які працюють на
території Пирятинської ОТГ, вручено памʼятки та брошури. Для здійснення
моніторингу за виконанням рекомендацій, наданих під час відвідування,
сформовано інформаційну базу таких підприємств.
У вересні 2019 року право на проведення інспекційних відвідувань було
поновлено. Усього за 2019 рік інспектором праці взято участь у 13 спільних
інспекційних відвідуваннях субʼєктів господарювання з головним державним
інспектором у Полтавській області. У жовтні поточного року самостійно
проведене 1 інспекційне відвідування юридичної особи, за результатами
перевірки 1 особу притягнено до адміністративної відповідальності відповідно
до ч.1 ст. 41 КУпАП.
З метою виявлення ймовірних порушень у сфері праці серед роботодавців
налагоджено обмін інформацією з Державною податковою службою та
Пенсійним фондом України. На підставі отриманих повідомлень за 2019 рік
надіслано 34 запити суб’єктам господарювання – порушень законодавства та
підстав для інспекційних відвідувань не виявлено.
Продовжено роботу міської комісії з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення. Проведено 13 засідань, з них 6
виїзних, в ході яких обстежено 93 субʼєкти господарської діяльності, за
наслідками у добровільному порядку легалізовано 24 особи. Розглянуто
2 звернення найманих працівників щодо можливих порушень роботодавцями
вимог законодавства про працю та надано консультативну допомогу.
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Роз’яснення щодо існуючого законодавства про працю та зайнятість
висвітлюється у місцевих ЗМІ, на офіційному вебсайті Пирятинської міської
ради та у соціальній мережі „Фейсбук“.
Офіційної інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати
найманим працівникам суб’єктами підприємницької діяльності на території
Пирятинської міської територіальної об’єднаної громади упродовж 2019 року
не отримано.
Впродовж звітного періоду реалізовано Програму зайнятості населення
Пирятинської ОТГ на 2019 рік, яка затверджена рішенням сорок шостої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 383.
На фінансування заходів програми з бюджету міської ОТГ використано
215, 9 тис.грн., зокрема, залучено незайняте населення, яке перебувало на
обліку в Пирятинській районній філії Полтавського обласного центру
зайнятості, з яких 69 осіб - для виконання робіт з благоустрою населених
пунктів громади, 9 - для доставки повідомлень про призначення субсидій в
неопалювальний та опалювальний періоди 2018- 2019 років.
Направлено ряд звернень до посольств Німеччини та Польщі в Україні
щодо встановлення та активізації партнерських відносин.
З метою підвищення фахового рівня фахівці управління економіки взяли
участь в 50 заходах, а саме: навчальні, ознайомчі поїздки – 3; навчальні курси 7; тренінги, семінари, практикуми - 21; вебінари – 8; тематичні круглі столи,
промоційні заходи – 4; форуми, конференції – 5; засідання секторальних
платформ Асоціації ОТГ – 2.
Фінансове управління здійснює загальну організацію та управління
виконанням бюджету міської об’єднаної територіальної громади, координує
діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
здійснює інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.
Фінансове управління Пирятинської міської ради діє на підставі
Положення про фінансове управління Пирятинської міської ради,
затвердженого рішенням третьої позачергової сесії Пирятинської міської ради
сьомого скликання № 71 від 24 грудня 2015 року.
Управління здійснює реалізацію державної бюджетної політики на
території міської об’єднаної територіальної громади, складає і забезпечує
виконання бюджету міської ОТГ, підзвітне і підконтрольне міській раді,
виконавчому комітету міської ради та Департаменту фінансів Полтавської
обласної державної адміністрації.
Штатним розписом фінансового управління затверджено 5 штатних
одиниць.
Фінансове управління здійснює функції зі складання, виконання
бюджету міської об’єднаної територіальної громади, контролю за
використанням коштів розпорядниками бюджетних коштів відповідно до
чинного законодавства, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами
місцевого бюджету.
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Фінансове управління працює в єдиній для всієї фінансової системи
України автоматизованій системі „Місцеві бюджети“.
Слайд 75
В межах визначених функцій та завдань фінансовим управлінням
протягом 2019 року проведена наступна робота:
1) в програму „Місцеві бюджети“ внесено 1263 довідок про внесення змін
до показників бюджету міської ОТГ, в тому числі 504 довідки про зміни
річного розпису бюджету та зміни до помісячного плану асигнувань по
видатках, 504 довідок про внесення змін до кошторисів та реєстрів змін
бюджетних установ, 208 довідок про зміни до річного та помісячного розпису
фінансування, 47 довідок про зміни річного розпису бюджету та зміни до
помісячного плану по доходах;
Слайд 76
2) проведено 929 розпоряджень на фінансування з бюджету міської ОТГ;
3) підготовлено 15 проектів рішень сесій міської ради, в тому числі:
- 5 проектів рішень про внесення змін до бюджету;
- 2 проекти рішень сесії міської ради про затвердження та виконання
бюджету;
- 4 проекти про розподіл вільного залишку бюджетних коштів;
- 1 проект про розподіл перевиконання бюджету міської ОТГ;
- 1 проект про внесення змін до Положення про громадський бюджет
(бюджет участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади;
-2 проекти про затвердження переліку об’єктів і заходів, фінансування
яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій, по Пирятинській міській об’єднаній
територіальній громаді.
Протягом звітного періоду на засіданнях виконкому було схвалено
14 бюджетних рішень.
Слайд 77
4) підготовлено 29 кошторисів, 37 планів асигнувань загального та
спеціального фондів бюджету міської ОТГ, 13 розподілів зведених коштів,
29 одиниць мережі та 12 реєстрів змін до неї розпорядників і одержувачів
коштів бюджету ОТГ;
5) підготовлено 28 карток оцінки проектних пропозиції по громадському
бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади;
6) підготовлено 525 інформацій, в тому числі щоквартальних - 8;
щомісячних - 96; щотижневих - 52, щоденних - 109, разових та позапланових 260.
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Слайд 78
7) підготовлено 30 проектів договорів та додаткових угод про передачу
міжбюджетних трансфертів до районного, Лубенського міського, обласного та
державного бюджетів;
8) підготовлено 10 офіційних висновків, в тому числі: 1 висновок про
обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних
надходжень бюджетних установ) бюджету міської ОТГ; 9 висновків про
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міської ОТГ;
Слайд 79
9) погоджено 25 реєстрів та 120 висновок Пирятинського відділення
Лубенської ОДПІ по поверненню платникам податків помилково та/або
надміру сплачених сум грошових зобов’язань; 245 787,92 грн.;
10) розроблено 26 паспортів бюджетних програм за програмно-цільовим
методом. Протягом року, на підставі прийнятих рішень „Про внесення змін до
бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“, до паспортів
125 разів вносилися зміни;
11) оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради 69 документів, із
них:
- 4 звіти, в тому числі: річний звіт про виконання бюджету міської ОТГ за
2018 рік, квартальні звіти про виконання бюджету за І квартал, І півріччя та 9
місяців 2019 року;
- 32 звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік;
- 19 інформацій, що стосувалиться бюджету міської ОТГ;
- 2 форми бюджетного запиту на 2019 рік;
- прогноз бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019 та 2020 роки;
- 6 інформацій про хід виконання громадського бюджету міської ОТГ, в
тому числі: 4 протоколи засідання координаційної ради з питань громадського
бюджету (бюджету участі) міської ОТГ; результати голосування за проекти
громадського бюджету у 2019 році, реалізація яких відбудеться у 2020 році;
проектні пропозиції, які допущені до голосування;
- 5 презентацій про показники бюджету міської ОТГ та їх виконання;
12) Департаменту фінансів ОДА щоденно надавалась інформація щодо
внесених змін до показників бюджету для формування зведених
показниківмісцевих бюджетів Полтавської області та подачі до МФУ;
13) Департаментом фінансів Полтавської ОДА проведено експертизу
рішення про затвердження бюджету міської ОТГ на 2019 рік, пояснювальної
записки, мережі бюджетних установ, за результатами якої порушень не
виявлено;
Слайд 80
14) проведено експертизу 32 кошторисів бюджетних установ, 46 міських
програм;
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15) проведено тарифікацію педагогічних працівників 14 бюджетних
установ двічі на рік, в тому числі по 7 ЗДО, 3 ЗЗСО, 2 ПНЗ, 1 школа мистецтв,
1 ДЮСШ;
16) проведено 7 засідань координаційної ради з питань Громадського
бюджету (бюджету участі) з питань реалізації Положення про громадський
бюджет (бюджет участі);
17) проведено засідання комісії з питань наповнення та здійснення
аналізу виконання доходної і видаткової частин бюджету Пирятинської міської
ОТГ.
Слайд 81
Протягом звітного періоду оброблялась інформація по платникам
податків з усіх видів надходжень до бюджету міської ОТГ. Так, найбільша
кількість платників опрацьована по доходному коду „Місцеві податки і збори“ більше 2200 операцій. На другому місці - по коду „Адміністративні збори та
платежі“ - опрацьовано більше 1500 операцій. Всього за звітній період
опрацьовано більше 5000 операцій зі сплати надходжень платниками податків.
Слайд 82
Основним і важливим напрямом роботи управління є організація
виконання бюджету міської ОТГ за доходами і видатками.
Для забезпечення виконання планових показників доходної частини
бюджету постійно здійснюється моніторинг надходжень до бюджету.
Доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та
власних надходжень бюджетних установ, виконана на 103,4%, при плані з
урахуванням змін 150 025,9 тис. грн, фактично надійшло 155 117,3 тис. грн., в
тому числі до загального фонду бюджету надійшло 144 708,3 тис. грн., до
спеціального фонду - 10 409,0 тис. грн.
Виконання доходної частини загального фонду бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів становить 103,7%, при плані з урахуванням змін
98 580,8 тис. грн. фактично надійшло 102 185,9 тис. грн. Факт перевиконання
доходної частини загального фонду становить 3 605,1 тис. грн. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на
16 022,9 тис. грн.
Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету, без
врахування міжбюджетних трансфертів становить 136,2%, при плані з
урахуванням змін 7 043,6 тис. грн. фактично надійшло 9 595,1 тис. грн.
За звітний рік з державного бюджету та обласного бюджетів до бюджету
міської об’єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних
трансфертів на загальну суму 43 336,3 тис. грн, у тому числі базова дотація;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету; освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам; субвенція з державного бюджету місцевим
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бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету; субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції; субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих
на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету; інша субвенція (на часткову оплату вартості путівки до дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які
виховуються в сім’ях з дітьми, на придбання спеціального обладнання (з
монтажем) для облаштування спортивних майданчиків в м.Пирятин, на
придбання обладнання для харчоблоків опорних закладів освіти шляхом
співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50%, на
відшкодування витрат за надання відповідної освіти вихованцям, які не
проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради за
навчання в позашкільному навчально-виховному закладі Пирятинська школа
мистецтв)
Слайд 83
Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та
власних надходжень бюджетних установ, виконана на 93,8%, при плані з
урахуванням змін 160 323,3 тис. грн., фактично використано 150 358,9 тис. грн.
Видаткову частину по загальному фонду бюджету виконано в сумі
124 778,8 тис. грн., або 95,5 відсотка планових призначень з урахуванням змін в
сумі 130 663,0 тис. грн, по спеціальному - 25 580,1 тис. грн, що складає 86,2 %
від суми 29 660,3 тис. грн.
Слайди 84
За звітний період з бюджету міської об’єднаної територіальної громади
до інших бюджетів направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму
11 204,4 тис. грн, у тому числі до:
районного бюджету - 10 484,0 тис. грн.;
державного бюджету - 405,9 тис. грн.;
обласного бюджету - 220,9 тис. грн.;
Лубенського міському бюджету - 93,6 тис. грн.
Слайд 85
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
міської ради функціонує відповідно до Положення про відділ та затвердженого
плану роботи.
Основними завданнями відділу є:
ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності
виконавчого комітету Пирятинської міської ради та складання звітності.
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відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації
про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного
управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і
матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань,
здійснення платежів відповідно до зареєстрованих бюджетних фінансових
зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення господарських
операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів
відповідно до
затверджених нормативів і кошторисів.
запобігання виникненню негативних явищ у фінансово- господарській
діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
відділом
здійснюється методичне керівництво та контроль за
дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку,
складанням фінансової та бюджетної звітності по установах, для яких
виконавчий комітет Пирятинської міської ради є головним розпорядником
бюджетних коштів.
Відповідно до структури та штатного розпису у відділі налічується 12
штатних одиниць, з яких 8 посадових осіб (начальник відділу, заступник,
спеціалісти) та 4 особи обслуговуючий персонал (водії, техпрацівники).
Слайд 86
Відділ працює із використанням програмних продуктів ІС-ПРО, ME Doc,
UA бюджет.
Відділ здійснює бухгалтерський облік та обслуговує виконавчий комітет
Пирятинської міської ради та його структурні підрозділи, 18 бюджетних
установ міської ради (7 ЗДО, ЦДЮТ, СЮТ, школа мистецтв, ДЮСШ,
бібліотеки - 3, будинки культури – 3, музей), Інклюзивно-ресурсний центр та
міський Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
Слайд 87
Відділу підпорядковані (в частині звітності) розпорядники бюджетних
коштів 3 ступеню (Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 6, Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4,
Пирятинський ліцей з філією) та одержувачі бюджетних коштів (КП „Каштан“,
КП „Пирятинський міський водоканал“, ОСББ – 2, МОГО ФСТ „Колос“).
Слайд 88
В межах визначених функцій та завдань відділом бухгалтерського обліку
та звітності впродовж 2019 року була проведена наступна робота:
1) виконано: рішень сесій – 12, рішень виконкому – 41; розпоряджень
міського голови – 699 (оплата праці – 293, відрядження – 311, лікування – 12,
інші -83); наказів відділів (освіта, культура) – 207;
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Слайд 89
2) опрацьовано: вхідної кореспонденції (листи, заяви, звернення) - 65, в
тому числі звернень громадян - 4, запитів на інформацію – 1, надано послуг
(довідка про заробітну плату) - 43, відповіді -17; табелів робочого часу – 252;
18504 особових рахунків працівників (нарахування заробітної плати 2 рази на
місяць по 771 особовому рахунку); 178 листків непрацездатності;
3) подано заявок на виплату лікарняних по фонду соціального
страхування -24;
4) прийнято та опрацьовано 639 авансових звітів;
5) складено 37 штатних розписів та 14 тарифікаційних списків;
Слайд 90
6) опрацьовано
первинної
документації
по
оприбуткуванню
(переміщенню) та списанню товарно-матеріальних цінностей – 5382; менювимог - 3000; табелів відвідування ЗДО – 288;
7) проведено наказів про зарахування (відрахування) учнів школи
мистецтв – 132;
8) внесено первинних даних до програмного забезпечення – 260, в тому
числі кошторисів - 39, довідок про внесення змін до кошторисів – 221;
9) відпрацьовано (набрано): реєстрів бюджетних
юридичних
зобов’язань – 1997; реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань – 5811;
10) опрацьовано (набрано) платіжних доручень – 6194;
Слайд 91
11) опрацьовано виписок УДКСУ - 10314;
Слайд 92
12) розміщено на сайті використання публічних коштів Е-дата 1230 угод, 82 - додаткові угоди, 2182 видаткових накладних, актів виконаних
робіт (наданих послуг) – 1869, фінансових звітів - 4, звітів про відрядження - 4;
Слайд 93
13) складено та подано 81 звіт, в тому числі до УДКСУ - 27 (про
надходження і використання коштів, баланс), ДФСУ – 42 (ЄСВ - 12, 1ДФ - 4,
ПДВ -12, екологічний - 4, податок на землю - 1, неприбуткові установи - 1, звіт
про суми податкових пільг - 4), статистики – 8, ФСС – 4;
Слайд 94
14) проведено 24 процедури відкритих торгів, 9 переговорних процедури,
14 допорогових закупівель, підготовлено 6 тендерних документацій;
15) опубліковано 303 звіти про укладені договори;
Слайд 95
16) проведено інвентаризацію в 21 закладі та відповідно складено
інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризації, звіряльні відомості по
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кожному закладу інвентаризації;
17) складено 24 лімітні довідки на використання паливно-мастильних
матеріалів;
18) видано 478 подорожніх листи;
19) проведено операцій (довідок) в натуральній формі – 6;
20) проведено квартальних звірок залишків ТМЦ – 28;
21) складено актів передачі ТМЦ та витрат з реконструкції - 12;
22) виконано 43 міські програми;
23) складено 1116 меморіальних ордерів.
З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
відділом щомісячно проводиться аналіз споживання енергоносіїв установами
міської ради, щоквартально аналіз цін на продукти харчування, 2 рази на рік
моніторинг цін на будівельні та господарчі товари.
Впродовж 2019 року працівниками відділу надавалися консультації
розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних
коштів по питаннях - використання бюджетних коштів, оприбуткування та
списання матеріальних цінностей, проведення операцій в натуральній формі,
індексації заробітної плати, розрахунку лікарняних.
Слайд 96
Діяльність освітньої галузі продовжилася у впровадженні Концепції
Нової української школи, створення належних умов для навчання і виховання
дітей дошкільного та шкільного віку.
Створені опорні заклади та їх філій, сформований єдиний освітній округ.
Мережа закладів освіти налічує 13 закладів.
Слайд 97
Загальна кількість вихованців закладів дошкільної освіти станом на
01.01.2020 становить 563 дітей. Функціонує 25 груп, з них: 5 груп раннього віку
та 20 груп дошкільного віку. Освітній процес забезпечують 59 педагогічних
працівників, з них - 40 з вищою освітою.
Слайди 98, 99
Створено освітній простір (центри розвитку: центр науки, творчості, гри,
казки, спорту та ін.) та центр відпочинку для дітей старшого дошкільного віку.
В роботі з дітьми використовуються інноваційні технології:
Слайди 100, 101
Батьківський клуб.
Ведеться систематична робота з батьками вихованців. Особливе місце в
відводиться своєрідному „Клубному дню“, коли батьки мають можливість
долучитися до добрих дитячих справ.
Підвищення фахового рівня 2019 та методична робота.
Науковим співробітником, професором кафедри психології і педагогіки
дошкільної освіти Переяслав - Хмельницького державного педагогічного
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університету Наталією Гавриш проведено навчання: «Дошкільнятам освіта
для сталого розвитку». Кандидатом педагогічних наук Інною Кіндрат
проведено практикум по складанню інтелектуальних карт під час роботи з
дошкільниками.
Налагоджено співпрацю з лабораторією дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання НАПН України щодо «Проектування освітнього
середовища закладу дошкільної освіти для індивідуального розвитку старшого
дошкільника».
Брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дитяча
гра та іграшка».
Підвищення кваліфікації педпрацівники проходили у Полтавському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М. В. Остроградського.
Слайди 102, 103
Покращені умови перебування дітей у закладах дошкільної освіти.
Слайд 104
Загальна середня освіта
В 3 закладах загальної середньої освіти та 2 філіях навчається 2036 учнів,
середня ноповнюваність класів – 21,9, навчальний процес забезпечують 193
педагогічні працівники.
Створено умови для здобуття повної загальної середньої освіти за
індивідуальною формою навчання для 8 учнів (5-сімейний патронат, 3-сімейна
форма навчання).

Слайд 105
Забезпечено доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми
потребами, відкрито 13 класів з інклюзивним навчанням, у яких навчається 19
дітей з особливими освітніми потребами, організовано індивідуальне навчання
для 1 учня за станом здоров’я. Продовжує свою діяльність інклюзивноресурсний центр відділу освіти, молоді та спорту міської ради. За згодою
батьків проведено 65 комплексних оцінок. 210 дітей підлягали супроводу та
патронажу протягом року.
Слайди 106-110
128 дітей відвідують корекційно-розвиткові індивідуальні та групові
заняття. В ІРЦ надається консультативна допомога батькам щодо наявних
освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги дітям. З вересня
2019 року розпочав роботу клуб для батьків „Доброта“.
За період функціонування ІРЦ було обстежено 314 дітей, виявлено
порушення мовлення у 138 дітей, з них 82 отримували логопедичну допомогу.
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За рахунок коштів ОТГ, виділених для забезпечення заходів Програми
„Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки“ проведено
оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази ІРЦ на суму 22940 грн.
В 2019 році в рамках обласного конкурсу громадського бюджету Полтавської
обласної державної програми проект „Облаштування ресурсної кімнати та
медіатеки“ визнано переможцем.
Слайд 111
У 2019 році 308 випускників, з них 132 отримали атестат про повну
загальну середню освіту, свідоцтво про базову загальну середню освіту - 176
випускників 9-х класів.
11 випускників нагороджені золотою медаллю і 1 – срібною. 20
випускників 9 класів отримали свідоцтво з відзнакою.
Слайди 112, 113
Профільним навчанням охоплено 100 % учнів 10-11 класів.
Випускники 11 класів Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 та
Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 разом з атестатом отримали посвідчення про
присвоєння робітничої кваліфікації перукаря-модельєра“, „молодшої медичної
сестри по догляду за хворими“, „кухаря ІІІ розряду“, „водія категорії „В“ і „С“.
У 2019 році у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні
закладів загальної середньої освіти посіли 11 призових місць, у 2018 році – 6); у
ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт при Малій академії
наук зайняли 6 призових місць (у 2018 році – 4).
Слайд 114
У закладах освіти здійснюється інноваційна та експериментальна
діяльність.
Пирятинський ліцей та Опорний заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6
працюють за науково-педагогічним проектом „Інтелект України“, Опорний
заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 впроваджують проект „Розумники“.
Слайд 115
Методична робота
Продовжується впровадження нової моделі надання методичної допомоги
педагогічним працівникам. В рамках співпраці між міською радою та ПОІППО
щодо розвитку освітньої галузі проведено: он-лайн навчання методичних
об’єднань закладів загальної середньої освіти (серпень 2019); навчальні
тренінги для вчителів початкових класів та тренінг для керівників закладів
загальної середньої освіти (листопад 2019).
Належна робота здійснювалася в напрямку підвищення фахової
майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. Пройшли підвищення
фахової майстерності 58 педагогічних працівників.
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Проведено атестацію 72 педагогічних працівників. Підвищено
кваліфікаційну категорію – 7 працівникам. Присвоєно звання „Старший
учитель“-4, „Учитель методист“-3.
Слайд 116
Збільшено кількість учнів, для яких організоване гаряче харчування 86%
(2018 р. - 85 % ).
100-відсотково забезпечено підвезенням до місця навчання і додому 244
учнів.
Слайд 117
Проведено організаційні заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей і
підлітків влітку 2019 року. У таборах відпочинку з денним перебуванням
оздоровилось 657 дітей, в таборах області – 96, за межами області – 17.
Слайд 118
Позашкільна освіта Пирятинської ОТГ характеризується поступовим
розвитком матеріально-технічної бази. Позашкільна освіта представлена 3
закладами, в яких виховується 1117 дітей (56% від загальної кількості дітей).
Вихованці отримують додаткову освіту в 74 гурткових групах.
У Пирятинській СЮТ функціонує 18 гурткових груп за напрямами
діяльності: спортивно-технічний; предметно-технічний; початково-технічний;
художньо-технічний; інформаційно – технічний; військово – патріотичний.
Відкрито нові напрямки гурткової роботи: гуртки „Юні
десантники“, „Основи комп’ютерних технологій“, „Основи робототехніки та
комп’ютерного моделювання“.
Вихованці активно приймають участь у обласних та всеукраїнських
конкурсах. У вересні 2019 р вихованці гуртка Відеостудія „Креатив“ вийшли у
фінал міжнародного відео фото конкурсу „Дитятко“. Загалом 6 вихованців
гуртків посіли призові місця.
У Пирятинському ЦДЮТ станом на 01.01.2020 навчається 467 учнів,
працювало 13 педагогічних працівників.
Функціонує 26 гурткових груп та 16 гуртків.
Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості протягом останніх
років входить в трійку кращих закладів позашкільної освіти області.
Високий рівень навчання в гуртках і творчих колективах закладу
підтверджується тим, що вихованці щороку стають переможцями різних
конкурсів, фестивалів обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.
Гуртківці посіли 71 призове місце.
Подано документи на присвоєння звання «зразковий колектив»
«Хореографічному колективу «СТЕНЕТ» (керівник Зубенко Т.В.).
У Пирятинській дитячо-юнацькій спортивній школі працює 5
відділень: баскетбол, футбол, легка атлетика, боротьба сумо, дзюдо,
виховується 431 учень, заняття проводяться у 31 групі, усього тренеріввикладачів - 13, з них штатних - 9. Вихованці школи постійні переможці та
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призери обласних змагань, три з них входять до складу юнацької збірної
команди області з баскетболу, шість - до юнацької збірної команди області з
легкої атлетики.
Слайд 119
З грудня 2015 року в спортивній школі працює відділення сумо, з 2019 дзюдо. За короткий строк учні відділення досягли значних успіхів на
національному та європейському рівні - призерами чемпіонату України стали 24
вихованці. За 2019 рік тренером Анточуком П.В. підготовлено 2 майстри
спорту, 6 кандидатів у майстри спорту, 60 чемпіонів та призерів області.
За комплексною оцінкою показників діяльності спортивних шкіл області
директора Пирятинської ДЮСШ Горбачова О.В. визнано кращим.
З метою відзначення юних спортсменів громади ДЮСШ втретє проведено
свято „Спортивний зорепад“. Влітку працює спортивно-оздоровчий табір
„Старт“.
Підготовлено 260 призерів обласних змагань, 187 спортсменіврозрядників.
Владислав Скочко, виступаючи на дистанції 3000 метрів, здобув
перемогу та увійшов до складу збірної команди України для участі у
міжнародних юнацьких змаганнях з легкої атлетики, що відбудуться у м
Стамбулі (Туреччина) в березні місяці цього року.
Окрема увага приділяється розвитку масового спорту за місцем
проживання населення, зокрема дітей та молоді. Упродовж 2019 року
встановлено 5 спортивних майданчиків (вул.Січових Стрільців, вул.Соборна,
вул.Київська, вул.Пушкіна м.Пирятин та в с. Калинів Міст), придбано
матеріали та спеціальне обладнання для облаштування сектору для стрибків у
довжину та висоту з розбігу, волейбольного майданчика та тенісного столу.
Станом на 01.01.2020 року на території громади наявні 25 дитячих та 8
спортивних майданчиків.
Слайди 120-123
В 2019 році продовжено роботу з створення кращих умов перебування,
навчання вихованців та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Придбані меблі та обладнання для початкової школи, дошки,
снігоприбиральна
машина,
електром’ясорубка,
швейні
машинки,
мікрохвильовки, посудомийна машина, меблі для обідніх залів закладу та філії
(Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської області).
Придбані три газових модулі, лінія для самообслуговування, меблі для
актової зали та їдальні (Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області).
Слайди 124
До послуг дітей, починаючи з 1 класу, – 210 персональних комп’ютерів
(в 2018 році-185), 58 ноутбуків (в 2018 році-45), 1 планшет, 37 проекторів, 7
смарттелевізорів, 3 звичайні телевізора, облаштовано 30 класів з
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інтерактивними поверхнями (в порівнянні з 2018 роком – 24). В 2019 році
придбано 342 комплекти шкільних парт та стільців.
Слайд 125
З метою формування ключових компетентностей успішних школярів у
цьому навчальному році 455 учнів ЗЗСО №4 залучено до навчання на
освітньому порталі „Мій класУчні школи посідають І місце у Всеукраїнському
рейтингу активності серед 1133 шкіл України та І місце в області серед 43 шкіл.
У 2019-2020 навчальному році учні вперше залучені до Міжнародних
змагань з усного рахунку „Прангліміне“ від проекту „Міксіке“.
Слайд 126
Пирятинська ЗШ І-ІІІ ст. №4 виграла всеукраїнський грантовий конкурс
від громадської організації “Інноваційні освітні технології“, Інституту
модернізації змісту освіти та благодійного фонду “LEGO Fundation” та активно
впроваджує міжнародну освітню STEM-програму для дітей FIRST LEGO
League в свому навчальному закладі!
Слайд 127
Протягом 2019 року були реалізовано 6 місцевих цільових програм в
галузі освіти, молоді та спорту:
• Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“, на суму 94500
грн., відповідно до якої стипендії у трьох номінаціях отримували 13 учнів
(94,5 тис. грн.);
• Програма розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе –
творимо країну“, (200435 грн.);
• Програма розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік, (201168 грн.
86 коп.);
• Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році, (801140 грн.);
• Програма ,,Опікуємося освітою“ на 2019 рік, (209178,17 грн.);
• Програма ,,Шкільна парта – 2017-2019“, (без фінансування з міського
бюджету);
• Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 р
„Юні патріоти Пирятинщини“.
Заклади освіти – учасники громадського бюджету участ Пирятинської
ОТГ, шкільного громадського бюджету обласного континенту.
Слайд 128
Повноваження у сфері культури на території Пирятинської ОТГ забезпечує
відділ культури і туризму міської ради.
Відділ культури Пирятинської міської ради забезпечує реалізацію
державної політики у сфері культури, сприяє вирішенню актуальних питань
щодо розвитку культури в Пирятинській ОТГ.
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Мережа закладів культури протягом 2019 року розширилася, було
утворено 2 нові заклади: Пирятинський культурно-громадський центр та
Пирятинську публічну бібліотеку. Усього до мережі входять 8 закладів.
Слайд 129
Пирятинська школа мистецтв – єдиний мистецький навчальний заклад
ОТГ, приймає на навчання також дітей з району. У 2019 році дітей із сільської
місцевості навчалося 38, усього учнів – 310. До 1 класу прийнято 70 учнів.
Пільгами користується 71 учень. Педагогічних працівників у закладі – 22.
Протягом першого півріччя поточного навчального року учні Школи
мистецтв успішно взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Барви
Полтави» (м.Полтава), обласному телешоу-конкурсі дитячої пісні і танцю
„Естрадна веселка“,
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв „Сяйво
ПервоЦвітів“, Міжнародному молодіжному фестивалі „Мистецькі барви“.
17 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах за
фахом. На сьогодні у школі навчається 2 стипендіати міської ради - Криворучко
Поліна та Немідько Ольга.
Плата за навчання в закладі від 65 грн до 130 грн.
Упродовж року в закладі проводилися ремонтні роботи, було придбано 26
костюмів, комп’ютерну та музичну апаратуру.
Слайд 130
Пирятинський культурно-громадський центр – наймолодший заклад,
працює з серпня 2019 року. У штаті закладу 11 одиниць. За 2019 рік спільно з
іншими закладами культури провів близько 200 культурно-масових заходів
різного спрямування. Зокрема – державні свята та урочитості, обрядові дійства,
концерти, дискотеки, творчі зустрічі. За 2019 рік заклад прийняв 8 гастролей.
У Пирятинському культурно-громадському центрі працює 11 гуртків,
клубів за інтересами та громадських об’єднань. Центр громадського діалогу
став майданчиком для актуалізації та вирішення основних суспільних проблем,
тут щотижня збираються охочі обговорити ту чи іншу проблему. Тенісні вечори
стали в КГЦ щоденною розвагою для молоді та людей старшого віку. Після
16:00 у фойє закладу збирається до десятка охочих пограти в теніс, готуються
до міських та районних турнірів. Організовують змагання між собою.
Слайд 131
Пирятинська публічна бібліотека працює для дітей та дорослих. Заклад
функціонує з червня 2019 року. Книжковий фонд 58 257 екземплярів передано з
районної бібілотеки, нові надходження (у тому числі й придбання з бюджету
міської ради) - 343 книг.
У 2019 році бібілотеку відвідувало 2 809 користувачів. Книговидача
становила - 26 776 примірників.
Пирятинська публічна бібліотека активно працює з молоддю, дітьми,
пенсіонерами, людьми з обмеженими можливостіями. Було проведено більше
30 масових заходів та 79 виставок.
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Слайд 132
Пирятинський краєзнавчий музей за 2019 рік поповнив фонди 250
експонатами. За бюджетні кошти було придбано 10 сучасних виставкових
вітрин та принтер.
Протягом року музей провів більше 500 різноманітних екскурсій,
зустрічей, виставок, майстер-класів місцевих майстринь та презентацій. До
музею були запрошені всі садочки та школи Пирятинської ОТГ, а також гості з
району.
Директор музею Наталія Купріян пройшла курси підвищення кваліфікації
з ведення музейної справи, відвідала низку фахових семінарів.
Слайд 133
Пожвавилася робота із молоддю на сільських територіях. У 2019 році
працівниками Олександрівського сільського клубу було проведено 217
святкових та розважальних заходів, охоплено – близько 5000 відвідувачів.
У закладі постійно діють гуртки, створено 6 художніх колективів, три з
яких дитячі.
У 2019 році проведено капітальний ремонт фасаду, сходів до основного і
аварійного виходу, влаштувано пандус; встановлені вікна на 2 поверсі, двері у
фойє, проведено інтернет. Значно покращилася матеріальна база закладу:
придбано 93 стільці, 2 шафи, 4 столи пошито 10 сценічних українських
костюмів для дорослих, 20 підліткових та дитячих.
Слайд 134
Калиновомостівський будинок культури провів 73 заходи. Тут
постійно діють театральний та танцювальних гуртки для різних вікових
категорій.
У 2019 році було покращено матеріально-технічну базу – придбано
комп’ютерну та музичну апаратуру.
Директор СБК Євгенія Гурова у 2019 році завершила навчання у
„Академії культурного лідера“.
Сільські бібілотеки придбали нової літератури на 20 тис.грн. Провели
більше 100 заходів, серед яких зустрічі з письменниками, читацькі конкурси та
майстер-класи.
Протягом року відділ культури і туризму працював із громадським
сектором, залучав бізнес до своїх ініціатив.
Реалізовано „Програму культурно-мистецьких заходів на 2019 рік“,
затверджену рішенням сорок шостої сесії сьомого скликання від 21 грудня 2018
року № 395, в рамках якої проведено 72 масових культурно-мистецьких заходи.
Також було проведено більше 600 заходів, не внесених у Програму. Деякі з них
– міжнародного рівня. Зокрема презентаційний захід „Об’єднані прапором“ –
зустріч із представниками 12 країн, спрямована на підтримку
кримськотатарського народу.
Слайди 135-137
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Наймасовішими заходами, проведеними в ОТГ, стали День молоді, свято
Івана Купала, карнавал „Королева бензоколонки“ та День міста.
Слайди 138-139
Протягом року відділом культури і туризму були запроваджені нові
форми культурної роботи. Зокрема: фотовиставки та робота фотографа під час
свят. Позитивні коментарі від молодіжної аудиторії отримали заходи, на які
був залучений ді-джей (День Європи, День молоді).
Яскраві враження залишив вечір музики та поезії, на який була
запрошена зірка сучасної української літератури Катерина Бабкіна, схвальні
відгуки отримала презентація книги Ольги Герасим’юк „Я повернулася.
Люблю“.
У 2019 відділ взяв участь у міжнародному проекті платформи
культурних ініціатив ІЗОЛЯЦІЯ, у рамках якого до нашого міста завітав
Гуртобус – автобус із різними видами мистецтва всередині.
Перегляд фільмів під відкритим небом – ще одна нова форма роботи,
започаткована відділом. Проведено 5 переглядів.
Також протягом року відбувалася тісна співпраця із спортивним
сектором, артисти піснями й танцювальними композиціями відкривали
футбольні чемпіонати в Пирятині. Спільно з відділом освіти було проведено 4
чемпіонати з настільних ігор для дітей ОТГ.
Унікальним не лише для Пирятина, а й для всієї Полтавщини, став
модний показ автентичного одягу „У моди немає часу“. Про захід писало
провідне українське інформагентство „Укрінформ“ та ряд обласних і місцевих
видань.
Протягом року відділ успішно проводив заходи, спрямовані на
популяризацію національних обрядів та традицій, – Водохреще, Масляна,
Свято Івана Купала, Вечорниці на Андрія.
Окремо хочемо відзначити видавничу діяльність відділу культури і
туризму: було видано буклет про Івана Бутича, збірник хендмейдерів
Пирятинщини, оригінальний календар, де використано фото моделей проекту
„У моди немає часу“, краєзнавчий нарис Олександра Вовка „Історія та
сучасність залізниці на Пирятинщині“.
На території громади знаходиться 1 пам’ятка культурної спадщини
національного значення; 9 об’єктів культурної спадщини, на які виготовлено
облікову документацію, 14 нововиявлених об’єктів культурної спадщини, 14
меморіальних дошок.
25 січня 2020 року відбувся публічний звіт закладів культури, підведено
підсумки роботи за рік.
Слайд 140
У сфері соціального захисту населення виконком міської ради здійснив
ряд заходів по соціальному захисту пільгових категорій населення.
У сфері соціального захисту населення виконком міської ради здійснив
ряд заходів по соціальному захисту пільгових категорій населення.
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В 2019 році була вперше реалізована Комплексна програма соціального
захисту та соціального забезпечення населення, до якої були включені
програми соціального характеру, що спрямовані на підтримку соціально
незахищених категорій населення та вирішення проблемних питань соціального
характеру на загальну суму 1015,685 тис.грн., профінансовано діяльність
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) на суму 4314,0 тис.грн.
В рамках програми комісією по попередньому розгляду матеріалів для
надання разової грошової допомоги на лікування малозабезпеченим та хворим
громадянам розглянуто 131 заяву на суму 176,4 тис.грн. 24 заявникам надано
матеріальну допомогу на поховання громадян, які не досягли пенсійного віку і
на момент смерті не працювали, не були підприємцями та не перебували на
обліку в центрі зайнятості, на загальну суму 24,0 тис.грн. Інвалідам по зору
І групи надавались пільги по оплаті за послуги стаціонарного телефонного
зв’язку на суму 3,865 тис.грн. (10 осіб).
Надавалася грошова допомога на оплату додаткової 50% пільги за оплату
за житлово-комунальні послуги члену сім’ї загиблого воїна інтернаціоналіста
Дудзинській З.І. (з урахуванням державних пільг 50%) в сумі 4,5 тис.грн.
Слайд 141
На допомогу для усунення наслідків пожежі в житлових будинках та
квартирах з бюджету міської об’єднаної територіальної громади 3 сім’ям
виділено допомогу на загальну суму 24,0 тис.грн.
Слайд 142
Протягом року були передбачено та відшкодовано: компенсацію за
перевезення окремих пільгових категорій громадян у приміському та міському
автотранспорті загального користування (ФОП Козін В.М. та ФОП Реутенко
А.І.) на суму 134,768 тис.грн. та компенсацію за перевезення окремих пільгових
категорій громадян, які проживають на території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади, у приміському залізничному транспорті
загального користування в сумі 100,0 тис.грн.; відшкодовано компенсацію за
послуги зв’язку, окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в сумі
102,694 тис.грн.
Призначалася компенсація непрацюючим фізичним особам, які постійно
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги. Двоє громадян м.Пирятина отримали
компенсаційні виплати – 4,210 тис.грн.
Щороку відшкодовуються кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю.
Лубенській міській раді перераховано міжбюджетний трансферт для
Лубенського міського центру соціальної реабілітації за надані послуги 16 дітям
з інвалідністю – 93,6 тис.грн. Перераховано 30,0 тис.грн районній раді за
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перевезення дітей до місця реабілітації - Лубенського міського центру
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.
Слайд 143
В 2019 році вперше:
- надано допомогу на придбання ліків та спеціального харчування для
хворої дитини Литвин С.А. (мати Литвин Ю.О.) в сумі 27,6 тис.грн.;
- надано одноразову матеріальну допомогу багатодітній сім’ї, яка виховує
5 та більше неповнолітніх дітей та перебуває на квартирному обліку на
одержання житла позачергово, для вирішення соціально-побутових проблем
(придбання будівельних матеріалів) в сумі 60,0 тис.грн.;
- надано одноразову матеріальну допомогу на лікування Шевченку С.О. в
сумі 45,0 тис.грн.
Слайд 144
В 2019 році надавались: щомісячна матеріальна допомога дитині
загиблого учасника антитерористичної операції Аранчію Д.М. в розмірі
прожиткового мінімуму в сумі 25,0 тис.грн.; щоквартальна матеріальна
допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 7 членам сімей загиблих
учасників антитерористичних операції на суму 54,0 тис.грн.; щоквартальна
матеріальна допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 3 сім’ям
померлих учасників антитерористичних операції на суму 24,0 тис.грн.
Забезпечується соціальна підтримка учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей картками зі знижками на
товари та послуги (виготовлено 100 карток). Налагоджена співпраця з
приватними підприємцями та підприємствами міста щодо знижки на товари та
послуги (магазин ,,Теплий дім“, автомагазин та сто ФОП Немийноги Л., офіс
Оріфлейм, мережа аптек ФОП Побочій В.Г., турагенство ,,На канікули“,
магазини ,,Гарпун“, ,,Професіонал“, ,,Компʼютерсервіс“, ,,Світ штор“). Також
безкоштовними є заняття скандинавською ходою для учасників АТО та їх
сімей.
Виготовлено та розміщено на закладах загальної середньої освіти
меморіальні дошки памʼяті 3 загиблих учасників АТО. З метою вшанування
памʼяті загиблих учасників АТО облаштований куточок памʼяті в приміщенні
міської ради, поновлені прапори біля памʼятників загиблих учасників АТО,
забезпечується участь у заходах вшанування памʼяті загиблих учасників АТО.
Слайд 145
Для покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих
верств населення об’єднаної територіальної громади управлінню соціального
захисту населення Пирятинської райдержадміністрації виділено з міського
бюджету 28,950 тис.грн. для придбання бланків заяв для призначення різних
видів державних соціальних допомог, заправки картриджів, оплати послуг
Укрпошти за пересилку до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних
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виплат у Полтавській області особових справ отримувачів
всіх видів
державних соціальних допомог.
Для проведення заходів по вшануванню пам’ятних дат, пов’язаних з
Чорнобильською трагедією на організацію зустрічі керівництва та
громадськості з ліквідаторами, нагородження цінними подарунками активістів
громадського руху „Союз Чорнобиль України“ виділено з міського бюджету та
передано управлінню соціального захисту населення Пирятинської
райдержадміністрації кошти в сумі 10,0 тис.грн.
На організацію та проведення заходів соціального захисту ветеранів
війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів з міського бюджету
виділено 30,620 тис.грн.
Вперше в 2019 році виділено кошти в сумі 1,6 тис.грн. на вшанування
пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів.
Слайд 146
Питання опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом
здоров’я не можуть самостійно забезпечити свої права і здійснювати обов’язки,
допомагає виконкому вирішувати його дорадчий орган – опікунська рада.
Утворена рішенням виконавчого комітету від 28.12.2017 № 332 „Про
опікунську раду при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради“.
У 2019 році опікунська рада провела 9 засідань, на яких розглянуто
86 звернень з питань опіки та піклування, та прийнято відповідні рішення.
Слайд 147
Проведено планову перевірку Пирятинського психоневрологічного
будинку-інтернату, щодо опіки над недієздатними підопічними (в лютому 2019
року).
Протягом звітного періоду опікунською радою здійснювався контроль за
виконанням опікунами повнолітніх осіб їхніх обов’язків.
За 2019 рік підготовлено 7 проєктів рішень, які розглянуто на засіданнях
виконавчого комітету Пирятинської міської ради.
Слайд 148
Впродовж 2019 року послугами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району
скористалися 1307 жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади. Для утримання цієї установи з бюджету міської об’єднаної
територіальної громади виділено 4314,0 тис.грн. У відділенні організації
надання адресної натуральної та грошової допомоги послуги отримали 735 осіб,
у відділенні соціальної допомоги вдома надано послуги 300 особам, у
відділенні денного перебування - 531 особа, автотранспортною послугою
„соціальне таксі“ скористалися 10 осіб.
Станом на 01.01.2019 у відділенні стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання терцентру перебуває 8 жителів Пирятинської
об’єднаної міської територіальної громади. Впродовж звітного року послугою
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стаціонарного догляду скористалися 11 мешканців об’єднаної територіальної
громади.
Слайд 149
Пирятинська міська рада була відібрана Міністерством соціальної
політики для забезпечення спеціально обладнаним автомобілем для
перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення
опорно-рухового апарату“. В кінці грудня Пирятинська ОТГ отримала
спеціально обладнаний автомобіль PEUGEOT BOXER, придбаний за рахунок
коштів Державного бюджету в 2019 році, вартістю 1,2 млн. грн., „Соціальне
таксі“ призначене для транспортування двох людей у візках та чотирьох
супроводжуючих осіб, укомплектоване зручним в користуванні пасажирським
підйомником, який керується дистанційним пультом, та дозволить людям, які
мають обмеження здатності до пересування, забезпечити можливість доступу
до інфраструктури.
Наказом Міністерства охорони здоров’я від 21 березня 2019 року № 620
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Пирятинського району видано ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики на ліцензійній основі.
В рамках реалізаії проєкту Мінсоцполітики адміністраторами ЦНАПу та
на віддалених робочих місцях у старостатах Олександрівка, Калинів Міст
здійснюється надання 13 адміністративних послуг соціального характеру
(прийом документів) через „Інтегровану інформаційну систему „Соціальна
громада“.
Слайд 150
Виконання повноважень з питань захисту прав дитини на території
Пирятинської ОТГ здійснює головний спеціаліст з питань захисту прав
дітей.
За 2019 рік створено базу даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, місцем походження яких є Пирятинська міська ОТГ
(31 дитина). З них: проживає на території нашої ОТГ та перебуває під опікою
(піклуванням) – 19; проживає на інших територіях та перебуває під опікою
(піклуванням) – 6; 4 - влаштовані до дитячих будинків сімейного типу
(Пирятинський район); 1 дитина перебуває у Кременчуцькому обласному
спеціалізованому будинку дитини; 1 дитина тимчасово влаштована у сім’ю
родичів.
Забезпечено облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які прибули з інших територій та проживають на території
Пирятинської міської ОТГ - 12 дітей. З них: під опікою (піклуванням) – 3
дитини; у прийомній сім’ї – 2 дітей; у дитячому будинку сімейного типу – 7
дітей.
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Слайд 151
Станом на 01.01.2020 року на території Пирятинської міської ОТГ
проживає 3200 дітей віком від народження до 18 років.
Створено базу даних дітей, які за заявами батьків перебувають у закладах
інституційного догляду (13 дітей).
Слайди 152-153
У закладах освіти міста у квітні та листопаді організовано та проведено
місячники правовиховної роботи. До профілактичної роботи залучено
працівників Пирятинського ВП ГУНП у Полтавській області та ,,Пирятинське
бюро правової допомоги“ Лубенського міського центру безоплатної вторинної
правової допомоги. Школярам надавалися роз’яснення щодо кримінальної та
адміністративної відповідальності неповнолітніх, положень Конвенції ООН
про права дитини. Учнів ознайомлено із рішенням виконкому Пирятинської
міської ради від 19.12.2018 № 416 „Про обмеження перебування дітей у
закладах сфери розваг, громадського харчування“.
Головний спеціаліст з питань захисту прав дітей бере участь у засіданнях
шкільних рад з профілактики правопорушень.
Слайд 154
Рішенням виконавчого комітету від 27.03.2019 затверджено склад,
положення та порядок здійснення моніторингу за перебуванням неповнолітніх
у закладах сфери розваг та громадського харчування. За звітний період
здійснено 8 моніторингів, під час проведення яких у закладах сфери розваг та
громадського харчування після 22.00 години дітей не виявлено.
Головним спеціалістом з питань захисту прав дітей надаються
адміністративні послуги: про участь (батька, матері) у вихованні дитини; про
надання акту обстеження умов проживання дитини. За звітний період надано
14 послуг.
Головнийм спеціалістом розглянуто 8 звернень громадян, які стосуються
захисту інтересів дітей, стану виконання батьківських обов’язків та визначення
місця проживання дітей після розлучення батьків.
Слайд 155
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019
№ 616 проведено два етапи з реалізації механізму придбання житла для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Сформовано 15 особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку при
виконкомі Пирятинської міської ради віком до 23 років.. Здійснено супровід
гр.Ковальчук В.В., як дитини, позбавленої батьківського піклування в
придбанні житла за рахунок державної субвенції для отримання компенсації на
придбання житла. 08.11.2019 року придбано ½ будинку.
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Слайд 156
До Дня захисту дітей та Дня святого Миколая організовано привітання
та вручення солодких подарунків керівництвом міської ради дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування.
Слайд 157
На обліку Пирятинському міському центрі соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді впродовж 2019 року перебувало 23 сімʼї/особи (у них 32
дитини), які опинилися у складних життєвих обставинах (з них 4 сімʼї виявлено
та 4 знято з обліку у 2019 році), що проживають на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади. Працівниками Центру здійснюється
робота щодо раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, зокрема за місцем проживання здійснена початкова оцінка потреб
30 сімей, в тому числі 35 дітей за місцем проживання. Соціальними послугами
працівників Центру у 2019 році охоплено 195 сімей, яким надано 328
соціальних послуг. Під соціальним супроводом фахівця із соціальної роботи
перебували 3 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах (3 дітей).
Забезпечується соціальне супроводження прийомної сімʼї та дитячого будинку
сімейного типу, в яких виховуються 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Слайд 158
З метою підтримки жінок, які постраждали від домашнього насильства, в
кризовий центр Благодійної організації ,,Світло надії“, за сприяння Центру,
влаштовані 2 жінки (2 дітей).
Спільно з Пирятинським районним сектором філії Державної установи
„Центр пробації“ в Полтавській області проводиться соціальна робота з
25 особами молодіжного віку, засудженими до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі (з них 11 осіб поставлені на облік в 2019 році).
Слайд 159
Працівниками Центру з метою перевірки цільового використання
соціальної допомоги, проведені вибіркові обстеження 33 сімей з
новонародженими дітьми (55) та 15 багатодітних сімей. З метою підтримки
молодих сімей, матеріальна допомога в розмірі 2000,0 грн. надана 36
породіллям на загальну суму 72000,0 грн., допомога медикаментами при
пологах в пологовому відділенні Пирятинської ЦРЛ -17 породіллям на суму
17382,00 грн., картками зі знижками – 30 сімʼям з новонародженими дітьми.
Слайди 160-165
Пирятинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді реалізована Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на
2019 рік на суму 533432,61 грн., заходами охоплено 1629 учасників. Протягом
2019 року проведені: тренінг ,,Базові навички медіатора шкільної служби
порозуміння“, регіональний фестиваль творчості людей з інвалідністю
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,,Древній Пирятин“, соціальна акція ,,Школярик“, акція ,,Святий Миколай
дітям“, інформаційна компанія щодо формування здорового способу життя, в
ході якої розміщено 4 сіті-лайти, 2 білборди та інші. Також проведені 2
благодійні акцї, спрямовані на надання допомоги для лікування, зібрано
18000,0 грн. (Піроговій Олені) та 10328,0 грн. (Шевченку Сергію).
Слайди 166-167
Впродовж останніх років міська рада проводила відповідну роботу для
отримання можливості створити власне комунальне підприємство з надання
медичних послуг первинного рівня, але у зв’язку з небажанням районної ради
передати нам відповідні приміщення, на даний час міська рада не має
можливості надавати ці послуги власними комунальними підприємствами.
Надання медичних послуг мешканцям Пирятнської ОТГ здійснюється
відповідними підприємствами, засновниками яких є районна рада, тому для
виконання повноважень у галузі охорони здоров’я у 2019році з бюджету ОТГ
виділено коштів в загальній сумі 2 712 500,00 грн.
Кошти в сумі 2 712 500,00 грн. використано на надання медичної допомоги
жителям Пирятинської ОТГ, на придбання медикаментів, продуктів
харчування, оплату послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей, на
оплату електроенергії та природного газу , придбання службового житла для
лікарів-молодих спеціалістів, придбання ноутбуків.
На виконання заходів Програми забезпечення надання медичної
допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади
Пирятинською центральною районною лікарнею на 2019 рік використано
2 078 500 грн. (на відшкодування вартості лікування в стаціонарних
відділеннях учасників АТО, надання пільгового зубного протезування
ветеранам війни, забезпечення фінансування на забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет та на придбання вакцини-227,2 тис. грн.;
придбання медичного обладнання-15,5 тис. грн.: апарат Боброва-2 шт., 2
пульсоксиметри автоматичні, мішок Амбу; ноутбуки 8 шт.-44,0 тис. грн.;
придбано службове житло-156,0 тис. грн.; енергоносії-511,0 тис. грн.; на
придбання предметів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, оплату
послуг-1 124,8 тис.грн.) та на оплату енергоносіїв - 400,0 тис. грн..
На виконання заходів Програми розвитку медико-санітарної допомоги в
Пирятинській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, Калиновомостівського і Олександрівського фапів
на 2019 рік використано 212 000,00 грн. (на відшкодування вартості
знеболюючих
апаратів,
придбання
туберкуліну,
для
проведення
туберкулінодіагностики у дітей, оплату електроенергії та газу)
Програма закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської
ОТГ на 2019 рік – 22 000,00 грн. (заробітна плата- 17 948,00 грн.; нарахування
на заробітну плату – 4 052,00 грн.)-надано матеріальне заохочення медичному
працівнику загальної практики сімейної медицини села Калинів Міст.
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На виконання заходів Комплексної програми соціального захисту та
соціального забезпечення населення на 2019 рік придбано ліків та спеціального
харчування на 27 600 грн. для хворої дитини Литвин С.А.(мати Литвин Ю.О.)
Варто зазначити, що за інформацією центральної районної лікарні у 2019
році в стаціонарних відділеннях Пирятинської ЦРЛ проліковано 4 877 хворих, з
яких 2 925 (60%) – жителі Пирятинської ОТГ. За наданням медичної допомоги
в поліклінічне відділення лікарні звернулося 110 076 хворих, в тому числі 62
740 жителів ОТГ, що становить 57% від загальної кількості звернень.
Слайд 168
Повноваження в галузі будівництва, архітектури та житловокомунального господарства забезпечує відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства виконкому міської ради.
Для реалізації державної політики в сфері містобудування завершується
робота по виготовленню Схеми планування території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади, яка розділена на дві частини: розроблення
топографогеодезичної основи в М 1:10000 та підготовка самої Схеми.
Проведено громадські слухання з приводу обговорення проєкту Схеми та її
стратегічно-екологічної оцінки. Після розгляду Схеми на засіданні
архітуектурно-містобудівної ради при обласній адміністарції буде проведено її
експертизу.
Виготовлено план червоних ліній міста Пирятин.
Для вирішення питань покращення експлуатаційних якостей об’єктів
комунальної власності замовлено, підготовлено вихідні дані та розроблено 55
робочих проєкти. Із яких:
38 – по реконструкції вуличного освітлення;
4 – по реконструкції та капремонту дорожнього покриття,
світлофорного об’єкту;
4 – по будівництву та капітальному ремонту тротуару;
9 – по будівництву, реконструкції та капремонту об’єктів комунальної
власності (капремонт покрівлі зш №4; капремонт покрівлі Калиновомостівської
зш; реконструкція покрівлі зш №6; капремонт фасаду ЦДЮТ; реконструкція
Олександрівської філії; капремонт харчоблоку Олександрівської філії;
реконструкція Олександрівського клубу; реконструкція підвалу ліцею;
реконструкція водогону вул.Острів).
Розпочато роботу (перехідні на 2020 рік) по 4 проєктах:
2 – по реконструкції водогону (с.К.Міст, с.Замостище);
2 – по реконструкції об’єктів комунальної власності (добудова до ЗДО
«Пролісок»; водовідведення КГЦ )

Слайд 169
Підготовлено та видано: громадянам Пирятинської міської ОТГ
35 будівельних паспортів забудови земельної ділянки, юридичним та фізичним
особам – 11 містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки,
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юридичним та фізичним особам - 12 паспортів прив’язки тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності та продовжено термін дії 3
паспортів прив’язки ТС.
Надано 1 дозвіл на реконструкцію приватної квартири під об’єкт
побутового обслуговування та 1 дозвіл на реконструкцію магазину під житлове
приміщення.
Прийнято за зверненнями фізичних та юридичних осіб 76 рішень щодо
впорядкування та присвоєння адрес земельним ділянкам, житловим та
нежитловим будівлям на території ОТГ.
Прийняте 1 рішення щодо зобов’язань приватного підприємця
демонтувати тимчасову споруду – кіоск.
Погоджено благодійній організації виконання робіт на території
єврейського цвинтаря.
Прийнято 4 рішення щодо погодження місця розташування тимчасових
споруд.
Відбулося 5 засідань комісії з безпеки дорожнього руху, за висновками
якої прийнято 2 рішення щодо встановлення дорожніх знаків на вулицях міста
Пирятина.
Відділом містобудування, архітектури та ЖКГ видано фізичним та
юридичним особам 119 довідок щодо адресного господарства.
Слайд 170
З метою покращення естетичного вигляду існуючих автобусних зупинок
та благоустрою вулиць міста, створення комфортного середовища в місцях
очікування пасажирами громадського транспорту проведено конкурс щодо
встановлення зупинкових комплексів-тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м.Пирятин. Визначено два переможці, які
облаштують такі об’єкти на майдані Незалежності біля магазину
„Господарочка“ та по вулиці Соборна: біля магазину „Алло“ та біля
центральної районної аптеки №85.
Слайд 171
Проведено архітектурний конкурс щодо облаштування громадського
простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті
Пирятин. Предметом якого є облаштування громадського простору вшанування
захисників України під час проведення антитерористичної операції та Операції
об’єднаних сил на сході країни з початку 2014 року із встановленням
пам'ятного знаку на їх честь.

Слайд 172
Проведено засідання Клубу громадського діалогу. Темою для
обговорення на засіданні Клубу стало надзвичайно важливе для громади
питання „Як вирішити проблему утилізації відходів?“
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Слайд 173
На території населених пунктів Пирятинської ОТГ проведено День
благоустрою в рамках проведення щорічної акції „За чисте довкілля“.
До прибирання долучилися колективи навчальних закладів, підприємств та
установ, голови квартальних комітетів, депутати міської ради та активні жителі
громади.
Підприємствами, організаціями та установами було завершено
роботи по наведенню належного стану на власних та прилеглих до них
територіях. Проведено прибирання місць загального користування, а саме:
сквер „Берізки“ (район АС-1), сквер біля ДНЗ „Ромашка“, територія
„яблуневого саду“, територія прилегла до кладовища, прибережна смуга р.Удай
по вул. Короленка, дитячі майданчики по вул.Спартака та у с.Заріччя. День
благоустрою активно підтримали жителі старостатів, де проведено прибирання
території кладовищ та місць загального користування.
Проведено 4 рейди по виявленню порушників, які спалювали опале листя
та залишки рослинності. Попереджено 23 порушники.
Слайд 174
Проведено благоустрій в урочищі Пирогова Левада. Пофарбовано стелу,
облаштовано нову клумбу та висаджено квіти.
Єврейською релігійною громадою облаштовано пам’ятний знак на могилі
розстріляних земляків у Пироговій Леваді та проведено роботи по
встановленню огорожі з габіонами, укріпленню укосів території та розчищення
від чагарників на Єврейському цвинтарі в Пирятині.
Слайд 175
Проведено капітальний ремонт Меморіального комплексу із
облаштуванням фігурними елементами мощення та заміною гранітних плит
самого п’єдесталу „вічного вогню“.
Задля створення кращих умов відпочинку жителів та гостей міста
проведено заміну тротуарної плитки навколо фонтану.
Слайд 176
Задля забезпечення жителів мікрорайону Острів (вул.Острів,
вул.Лермантова, вул.Кутузова, пров.Рибальський та частково вул.Набережна)
централізованим водопостачанням виконано роботи по прокладанню мережі
водогону загальною протяжністю 1,69 км. Фінансування робіт проводиться за
рахунок бюджету Пирятинської міської ОТГ (487.916 тис.грн.) та
співфінансування в рамках Швейцарсько-українського проекту „Підтримка
децентралізації в Україні“ DESPRO (402.174 тис.грн.). Реалізація цього
проекту дала можливість забезпечити 66 домогосподарств якісною питною
водою.
Слайд 177

54

Із метою покращення благоустрою населених пунктів Пирятинської ОТГ,
підвищення рівня безпеки проведено облаштування вуличного освітлення
протяжністю 22,885 км із встановленням 68 опор і 362 ліхтарів, загальною
вартістю 2 921,943 тис.грн:
м.Пирятин – 19,375 км, 312 ліхтарі, 58 вулиці;
с.Рівне – 2,29 км, 31 ліхтар, 1 вулиця;
с.Голобородька – 1,22 км, 19 ліхтарів, 1 вулиця.
Слайд 178
Для підвищення безпеки дорожнього руху, вдосконалення системи
управління нею, вжиття заходів щодо усунення причин, які сприяють
аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану дорожнього
покриття вулиць проведено асфальтування вулиць на території населених
пунктів міської ради:
проведено роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття на
вулицях міста, які забезпечують найбільш транзитний рух транспорту, а саме:
по пров.Косий (від вул.Зоряна до вул.Січових Стрільців) - площею 1380 кв.м.
на суму 893,28 тис. грн. та по вул.Матросова (від пров.Мирний 1-й до
вул.Кошового О.) - площею 2280 кв.м. на суму 1320,6 тис. грн. Економія коштів
міського бюджету від очікуваної вартості по результатам електронних торгів
складає 237,0 тис. грн.
збудовано новий тротуар по вул.Харківська, від перехрестя вулиць
Гагаріна, Харківська та провулку Бурячний до ЗДО „Ромашка“, площею
411,0 кв.м. Загальна вартість реалізації проекту склала 523,500 тис.грн.
Слайд 179
поточний ремонт дорожнього покриття на:
50 вулицях міста, загальний обсяг виконаних робіт склав 8470,0 кв.м,
вартість робіт склала 6041,668 тис.грн.
проведено облаштування спусків між тротуарами та проїжджою
частиною
вулиць: пл. Героїв Майдану – вул. Січових Стрільців (березова алея),
вул.Соборна (торговий центр, магазин „Аврора“, Ощадбанк, ПАТ„Укрпошта“),
перехрестя вул.Соборна, Європейська, Визволення, загальна площа мощення
складає близько 620,0 кв.м.
Слайд 180
Упродовж 2019 року продовжувалася робота по обстеженню занедбаного
приватного житлового фонду на території міста та сільських населених пунктів
міської ОТГ, підготовлені фотоматеріали, акти обстеження, листи відомим
власникам чи правонаступникам. У судовому провадженні перебувають справи
щодо визнання спадщини відумерлою на три об’єкта нерухомості: одна
квартира та два житлових будинки (які тривалий час перебувають у
напівзруйнованому стані). На два занедбаних будинки за даними нотаріальної
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контори відкриті спадкові справи, що унеможливило подальший процесс
прийняття їх у комунальну власність (вул.Зоряна, 23/1, вул.Набережна, 72).
Відповідно до наданих повноважень ведеться облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов. У період з 1 жовтня до 31 грудня
відповідно до чинного законодавства була проведена перереєстрація громадян,
які перебувають на квартирному обліку, в ході якої були перевірені їх облікові
дані.
Впродовж 2019 року відбулося 13 засідань житлово-побутової комісії.
Рішенням виконкому міської ради від 22.01.2020 № 15 затверджені
відкориговані списки громадян. Так, станом на 01.01.2020 на обліку перебуває
159 громадян, з них: 76 осіб – на першочергове отримання житла (багатодітні
сім’ї, одинокі матері, „Матері-героїні“, учасники бойових дій, сім’ї, які
виховують дитину-інваліда, інші); 38 осіб – на позачергове отримання житла
(переселенці з зони аварії на ЧАЕС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, та інші).
Впродовж 2019 року:
1) надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
отримання грошової компенсації за придбання житла дитині, позбавленій
батьківського піклування;
2) розподілена комунальна однокімнатна квартира та видано ордер на
вселення в квартиру № 6 по вул.Абаканська, 96 громадянці, яка тривалий час
проживала в будинку колишнього санаторію„Удай“ по вул.Мирного П., 134 в
с.Замостище (без зручностей) та перебувала на квартирному обліку;
3) видано спеціальний ордер для вселення в службове житло військовому
комісару Пирятинського районного військового комісаріату.
На електронному порталі „Розумне місто“ ведеться постійне оновлення
списків громадян: загальна черга, „першочерговики“ та „позачерговики“. На
офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради оприлюднені списки громадян,
які перебувають на квартирному обліку.
На підставі укладених договорів на перевезення пасажирів на міських
маршрутах загального користування продовжують працювати приватні
перевізники Козін В.М. та Реутенко А.І.
Впродовж 2019 року рішенням виконкому міської ради продовжено
термін дії дозволу на розміщення рекламних засобів ТОВ „Довіра
Аутдор“(м.Київ) (біля перехрестя вулиць: Європейська та Абаканська,
Європейська та Визволення, по вул.Соборна: біля стоматполіклініки та
ресторану „Удай“).
У зв’язку з перебуванням тривалий час рекламного засобу ТОВ
„Будівельник“ (на площі Героїв Майдану) в неналежному технічному стані,
рішенням виконкому міської ради ТОВ „Будівельник“ було зобов’язано
провести демонтаж конструкції, і в січні 2019 його було демонтовано.
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Слайд 181
КП „Каштан“
На виконання заходів програм Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік надано послуг на суму 7 137 685грн. 89 коп.
Виконано Програму покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік - виконані роботи на суму 6 422 499 грн. 63
коп.
Придбано матеріалів на суму 1 783 803,98 грн. в т.ч.: паливно- мастильні
матеріали - 743 805,00 грн., МШП (спецодяг, інвентар) на суму 41 416,80 грн.,
інших матеріалів для благоустрою на суму 92 8727,68 грн, запчастин до
транспортих засобів на суму 200 000,00 грн.
За 2019 рік було вивезено 9 994 куб.м побутових відходів, до складу яких
входять тверді побутові відходи та відходи від утримання зелених насаджень та
квітників. Вивезено та захоронено обрізаного та обпиляного гілля, листя 6 781,3
куб.м, твердих побутових відходів 3 212,7 куб.м.
Інспектором з благоустрою проводено роботу щодо виявлення
порушників Правил благоустрою. Відповідно до вчинених порушень вручено
89 приписів жителям міста та 132 фізичним особам-підприємцям. Позитивно
виконано 64 приписи. З метою недопущення подальшого порушення вимог
Правил благоустрою проінформовано та вручено попередження в кількості
301 шт.
Слайд 182
У 2019 році працівниками підприємства проведені роботи по озелененню:
облаштовано та доглянуто квітників загальною площею 1 657 кв.м, висаджено
55 кущів троянд, 220 саджанців (самшиту, ялівцю козацького, барбарису, айви,
туї, форзиції), викошено трави площею 137 909 кв.м., сформовано живої
огорожі 741м. Придбано саджанців та розсади квітів на суму 70 254,00 грн,
Видалено аварійних дерев в кількості 50 шт., порослі дерев та чагарників
площею 554800кв.м. Локалізовано карантинні рослини шляхом викошування та
методом обприскування пестицидами.
Слайди 183, 184
Упродовж 2019 року прибрано та підметено вулиць І-го класу –
361 410 кв.м., ІІ-го класу – 535 178 кв.м.
Очищено вручну проїжджої частини від грязі та сміття 123 900 кв.м.
Встановлено та відремонтовано дорожніх знаків 35 шт.
Зимове утримання доріг, тротуарів проведено на площі 135,5 тис.кв.м та
37,1 тис.кв.м відповідно. За звітний період на усунення слизькості було
використано 123,6 т піщано-сольової суміші, на підсипання доріг після
грейдерування - 380 т щебню та гранвідсіву. Всього витрати підприємства на
утримання об'єктів дорожнього господарства складають 1 143,3 тис.грн.
Придбано матеріали для утримання доріг (дорожні знаки 41 шт., дорожня фарба
215 кг., піскосуміш: сіль 40т, пісок 180 т., гранвідсів 52т,) на суму 275 677,93
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грн. Придбано матеріалів для підсипання доріг: щебеню – 240 т, гранвідсіву –
348 т.
Працівниками КП „Каштан“ проведено роботи по ямковому ремонту
асфальтного покриття по вулиці Соборна.
На виконання рішень виконавчого комітету проведено демонтаж будівлі
„молочної кухні“ по вул. Гоголя, 36 та будівлі пральні по вул.Полтавська, 8А.
На утриманні та технічному обслуговуванні КП "Каштан" знаходиться
99,73 км мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Пирятинської ОТГ.
Впродовж року працівниками підприємства проведено огляд та обслуговування
світильників прямого включення з лампою ЛЕД (426 шт.), світильників
закритих з натрієвою лампою (372 шт.), монтаж світильників вуличних для
зовнішнього освітлення (184 шт.), ремонт кабельних ліній (18 прогонів), ремонт
та заміна реле часу і фото реле в кількості (45 шт.), перетяжка провислої
повітряної лінії та дотяжка нових дротів на опорах (20,9 км), заміна дротів та
розтяжок (26 км), заміна ізоляторів 3-4х провідної повітряної лінії (19 шт.),
ремонт системи управління (38 шт). Витрати підприємства на утримання
об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів становлять 1245,9 тис.грн., в
тому числі на оплату електроенергії - 459,2 тис.грн. Придбано матеріали
вуличного освітлення ( опори 13 шт., кронштейни, лічильники, світильники,
лампи натрієві 54 шт., лампи ЛЕД 488 шт, вуличні люмінації) на суму
359822,57 грн.
Слайд 185
КП „Пирятинський міський водокнал“
У результаті господарської діяльності міського водоканалу проведено:
встановлення люків на 3 вулицях міста на загальну суму 4,8 тис.грн.;
замінену запірної арматури на 4 вулицях та в с.Олександрівка на
загальну; суму 12,8 тис.грн.
поточний ремонт ліній водопостачання на загальну суму 74,9 тис.грн..
У результаті реалізації програми „Питна вода Пирятинської ОТГ на 2019
рік“ придбано:
насосну частину MGI 80-200B на загальну суму 134,6 тис.грн.
матеріалів для заміни лінії водопостачання в с.Калинів Міст на загальну
суму кошти бюджету ОТГ – 199,4 тис.грн., власні кошти – 68,3 тис.грн.;
лічильники, крани, зворотні клапани, фільтри для встановлення на вводах
у багатоквартирних будинках на загальну суму 292,0 тис.грн.
Для здійснення господарської діяльності підприємством отримано
дозвільні документи: експертизу Технологічної схеми розробки Пирятинської
ділянки, де розташований водозабір КП„Пирятинський міський водоканал“,
Державну експертизу звітів, а також інших геологічних матеріалів, що
стосуються даного родовища, для продовження терміну дії спеціального
дозволу (ліцензії) на користування надрами від 09.12.2004 р. № 3554.
Розроблено проектно-технічну документацію Проекту зони санітарної охорони
згідно Технологічного завдання обсяг фінансування за кошти КП
„Пирятинський міський водоканал“ – 112,6 тис.грн.
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Виконано інвестиційну програму щодо використання прибутку, а саме:
отримання в постійне користування земельних ділянок державної та
комунальної власності, на яких розташовані артезіанські свердловини, розробка
плану відбору та витрат питних підземних вод на 2019 рік.
Протягом 2019 року ліквідовано 46 поривів на лініях централізованого
водопостачання. Замінено лінію централізованого водопостачання в с.Калинів
Міст 850м.
Проблемні питання, які планується вирішити у 2020 році: комплекс робіт
з геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод ділянки
„Пирятинська“- водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“, подовження
терміну дії спеціального дозволу на користування надрами з метою
видобування питних підземних вод, придбання та встановлення на вводах у
багатоповерхівки вузлів комерційного обліку. Орієнтовний обсяг фінансування
зазначених проблемних заходів – 900,0 тис.грн.
Слайд 186
Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди
Проведено конкурс та визначено переможця на посаду керівника
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд.
Впродовж року комунальним підприємством було проведено капітальний
ремонт та придбано основні засоби:
ремонт електродвигунів (315кВт) в кількості 3 шт. – 28225,0 грн.;
придбано насоси фекальні в кількості 2 шт. – 6656,0 тис. грн.
встановлено електролічильник на КНС №5 (вул.Аврущенка) –14700,0
грн.;
виконано капітальний ремонт автомобіля ГАЗ 2105 – 8225,74 грн. та
автомобіля RENAULT – 5880.0 грн.;
придбано та встановлено лічильник обліку стічних вод , що надходять від
ТОВ „Пирятинський сирзавод“ – 61185,0 тис. грн.;
ремонт та придбання комп’ютерної техніки – 17585,0 грн.;
Всього вартість робіт з капітального ремонту та придбаних основних
засобів – 142456,74 грн.
Проведено поточні ремонти, замінено:
внутрішній колектор Ø 150 на КНС № 2 вул.Саксаганського (підвідний до
насоса) протяжністю 3 м. – 2408,0 грн та зворотні клапани в кількості 2 шт. –
1068,0 грн.;
1 зворотній клапан в машинному відділенні 1 черги – 597,0 грн.;
запірну арматуру на пісколовках в кількості 2 шт. – 1394,0 грн.;
поточний ремонт приміщення КНС №1 (вул. Січових Стрільців)
(побілочні роботи приймальної камери, машинного відділення, стін
приміщення КНС ззовні;
пофарбовано металоконструкції в машинному відділенні (внутрішній
колектор, розподільчі вузли, перила драбини, двері, заміна перекриття
побутового приміщення) на суму 7310,0 грн.;
ремонт
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побутового приміщення КНС № 1 (вул.Січових Стрільців) (перекриття даху,
побілка, фарбування) – 10081,0 грн.;
ремонт відвідних лотків протяжністю 40 м. – 1650,0 грн.;
ремонт 16 шиберів на І та ІІ чергах очисних споруд – 5941,0 грн.;
заміна лотка на вторинному відстійнику І черги очисних споруд, вартість
робіт 1008,0 грн.;
ремонт 9 оглядових колодязів на території очисних споруд – 7320,0 грн.;
в межах зони санітарної охорони трубчатого колодязя, який знаходиться
на території очисних споруд, встановлено огорожу, вартість робіт 3520,0 грн.
ремонт технологічного обладнання КНС №3 вул.Замок-Короленка (заміна
запірної арматури Ø80мм – 2шт.,фарбування технологічного обладнання КНС,
виготовлення перекриття приймальної камери КНС – 4805 грн;
ремонт 8 каналізаційних колодязів біля будинків по вул.Європейська,
155а, вул.Європейська, 66б вул.Полтавська, 5 (бетонні роботи, заміна люків
каналізаційних) – 7254,0 грн.;
побілка технологічного обладнання (приймальна камера, пісколовки,
з’єднувальні лотки, розподільчі вузли, аеротенки, вторинні відстійники,
контактні резервуари, компресорна, побутове приміщення операторів очисних
споруд) вартість робіт 4782,0 грн.
Вартість робіт з поточного ремонту 59138,0грн.
Загальна сума виконаних робіт і придбаних основних засобів складає
201594,74 грн.
Проблемним питанням залишаться реалізація проекту по реконструкції
каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 21 в) до КНС
№2 (вул.Саксаганського, 23).
Слайд 187
КП „Готель „Пирятин“
З метою покращення послуги адміністрацією КП „Готель „Пирятин“
проведено поточний ремонт приміщень (75,1 тис.грн.), придбано та
встановлено металопластикові вікна (31,3 тис.грн), придбано: телевізори (8,0
тис.грн), холодильники (19,0 тис.грн.), постільну білизну (16,4 тис.грн.),
деревяні ліжка з матрацами (17,5 тис.грн.), столи, тумбочки (14,5 тис.грн.),
придбано та встановлено сантехнічне обладнання (6,0 тис.грн.), придбано та
встановлено двері (12,7 тис.грн.), придбано електрочайники (2,6 тис.грн.).
Комунальним підприємством заплановано на 2020 рік продовжити
проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень.
Слайд 188
Повноваження щодо управління комунальною власністю здійснює відділ
управління комунальною власністю виконкому міської ради.
У комунальній власності Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади у січні 2019 року перебувало 3 загальноосвітні школи з
філіями, 7 дошкільних начальних закладів, 3 позашкільні навчальні заклади, 4
адміністративні споруди та 5 комунальних підприємств. Крім того, до
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комунальній власності Пирятинської ОТГ належать заклади культури –
Пирятинська
школа
мистецтв,
Пирятинський
краєзнавчий
музей,
Олександрівський сільський клуб і Калиновомостівський сільський будинок
культури. Також у червня 2019 року до власності об’єднаної територіальної
громади прийнято районний будинок культури.
Слайд 189
Планом соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік основними завданнями для
виконавчих органів у сфері управління комунальною власністю визначено
створення енергоощадливої системи енергопостачання громади, поліпшення
спортивної інфраструктури та нової системи доступної освіти.
На виконання цих завдань протягом року проведено заходи з
енергозбереження споруд бюджетних закладів Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади, а саме:
Слайд 190
Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 по вул.
Гагаріна 84 в м. Пирятин Полтавської області (завершено 2 чергу будівництва)
– 1892,0472 тис. грн.;
Капітальний ремонт покрівлі Пирятинської загальноосвітньої школи І –ІІІ
ст. № 4 за адресою: вул. Соборна, 38 в м. Пирятин Полтавської області –
1097,92525 тис. грн.;
Капітальний ремонт ДНЗ „Ромашка“ за адресою: вул. Коцюбинського, 35
в м. Пирятин Полтавської обл. (утеплення покрівлі та ремонт харчоблоку) –
1451,420 тис. грн.
Слайд 191
Поточний ремонт цокольної частини з утепленням в ДНЗ „Пролісок“ –
59,814 тис. грн.;
Поточний ремонт харчоблоку ДНЗ „Червона шапочка“ – 178,103 тис.
грн.;
Поточний ремонт фасаду Олександрівського сільського клубу з
утепленням – 186,500 тис. грн.
Встановлення енергозберігаючих віконних блоків в частині приміщення
Калиновомостівської школи де розташовано Калиновомостівський сільський
будинок культури.
Слайд 192
Для поліпшення спортивної інфраструктури Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади завершено будівництво спортивного
майданчика зі штучним покриттям по вул. Визволення, 2а в м. Пирятин
Полтавської області. Проведено роботи по укладанню штучного покриття та
облаштовано зону для глядачів.
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Слайд 193
З метою покращення технічного стану будівель та належного утримання
обʼєктів комунальною власності виконавчим комітетом у 2019 році проведено
наступні роботи:
капітальний ремонт покрівлі Калиновомостівської школи по вул.
Тімірязєва, 14 в с. Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області –
598,970 тис. грн.;
капітальний ремонт головного фасаду Центру дитячої та юнацької
творчості за адресою вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятиин – 279,578 тис. грн.;
поточний ремонт актової зали в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4
за адресою: вул. Європейська, 2А в м. Пирятин Полтавської області. –
198,742 тис. грн.;
Слайд 194
Поточний ремонт санвузлів та вхідного коридору ДНЗ „Ромашка“ по
вул. Центральна, 1 в с.Олександрівка Пирятинського району – 186,00 тис. грн.;
поточний ремонт покрівлі районного будинку культури по вул. Соборна,
59 в м. Пирятин, Полтавської обл. – 277,998 тис. грн.
поточний ремонт покрівель в калиновомостівському будинку культури та
адмінбудинку, за адресою пл. Героїв Майдану, 2;
поточний ремонт системи опалення Пирятинської школи мистецтв та
ДЮСШ;
роботи з поточного ремонту електромережі в загальноосвітній школі
І-ІІІ ст. № 4, районному Будинку культури та ДЮСШ.
Слайд 195
Замінено теплотрасу в ДНЗ „Сонечко“;
проведно ремонт панелей в коридорах та замінено двері в класні кімнатти
в філії Пирятинського ліцею, вул. Зоряна, 116, м. Пирятин;
встановлено 170 м бетонної огорожі в ДНЗ „Берізка“ - 99,264 тис. грн.
придбано резервний твердопаливний котел для ДНЗ „Червона шапочка“.
Слайд 196
За кошти партнерів, а саме Пирятинського сирзаводу проведено поточний
ремонт 1 кімнати (депутатська приймальня) в адмінбудинку за адресою
пл. Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин.
Слайд 197
Протягом року проведено поточний ремонт відмосток на об’єктах
комунальної власності, а саме: ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Пролісок“ та ДНЗ
„Червона шапочка“.
Загалом на проведення цих робіт з міського бюджету виділено кошти в
сумі 113,209 тис. грн.
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Слайд 198
В рамках реалізації Програми „Енергоефективність та енергозбереження
на об’єктах комунальної власності Пирятинської ОТГ на 2019 рік“ встановлено
сучасні локальні вентиляційні системи із рекуперацією в дошкільному
навчальному закладі „Пролісок“ – 115,00 тис. грн., замінено на електричних
плитах конфорки на енергоефективні в ДНЗ „Берізка“ – 29, 700 тис. грн.,
проведенно утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп, що містять
небезпечні пари ртуті. Загалом утилізовано 1556 штук відпрацьованих
люмінесцентних ламп на загальну суму 12, 697 тис. грн.
Слайд 199
У травні проведено Європейський тиждень сталої енергії, в рамках якого
проведено серію виховних заходів на тему: „Енергозбереження – крок у
майбутнє“: інтерактивні ігри, конкурс малюнків, вікторини, виховні години.
Серед жителів міста розповсюджено інформацію щодо раціонального
використання енергетичних ресурсів та участі громади в проекті „Угода мерів“.
Слайд 200
З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів
соціальної інфраструктури в 2019 році проведено обстеження технічного стану
районного Будинку культури.
Експертами
проєкту
ПРООН
„Розвиток
та
комерціалізація
біоенергетичних технологій у муніципальному секторі України“ було
розроблено техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проєкту
„Будівництво котелень зі встановленням котлів для спалювання біопалива“.
Слайд 201
Також для потреб культурних закладів, а саме культурно-громадського
центру та Олександрівського сільського клубу придбано будівельні матеріали. з
використанням яких власними силами закладів буде проведено поточні
ремонти в 2020 році у 2 кімнатах культурно-громадського центру, в фойє та на
2 поверсі Олександрівського сільського клубу.
Слайд 202
Відповідно до вимог Закону України ,,Про приватизацію державного
житлового фонду“ в 2019 році з житлового фонду Пирятинської міської ради
шляхом безоплатної приватизації житла виконавчим комітетом Пирятинської
міської ради було передано в приватну та спільну-часткову власність громадян
шляхом безоплатної приватизації житла:
9 квартир загальною площею 494,4 кв.м та 1 житловий будинок
загальною площею 77,4 кв. м. При цьому своє право на безоплатну
приватизацію житла використала 31 особа.
У 2019 році за консультацією з питань приватизації житла звернулося 28
осіб.
Загалом не приватизованими залишається 139 квартир.
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Слайд 203
За даними енергомоніторингу, що проводиться спеціалістом відділлу, на
20 об’єктах комунальної власності, за 2019 рік використано:
електричної енергії 499 653 кВт*год, що на 18 614 кВт*год менше, ніж у
минулому році. Економія склала – 55 842 грн., 4%.
природнього газу 232 332 м. куб, що на 43 325 м. куб. менше, ніж у
минулому році. Економія склала – 58 646 грн, 19%.
вугілля 160,58 т, що на 4,85 т менше, ніж у минулому році. Економія
склала – 30 070 грн., 3%.
дров 39,5 м. куб, що на 14 м. куб. менше, ніж у минулому році. Економія
склала – 11 025 грн., 35,5%.
теплової енергії 296,54 Гкал, що на 22,833 Гкал менше, ніж у минулому
році. Економія склала – 43 787 грн., 8%.
В рамках Угоди мерів – 2030 в грудні 2019 року рішенням сесії міської
ради затверджено „План дій сталого енергетичного розвитку і клімату
Пирятинської міської ОТГ до 2030 року“.
В рамках реалізації проєкту „Енергоефективність в громадах-II“
отримано обладнання для проведення експрес-енергоаудитів та програмний
продукт, який використовується в енергомоніторингу об’єктів комунальної
власності з ліцензією на 7 років, розроблено робочий проект „Реконструкція з
впровадженням заходів по енергозбереженню в ДНЗ № 3 „Берізка“, проведено
енергетичний аудит із сертифікацією в ДНЗ „Пролісок“.
Слайд 204
Пирятинська міська рада стала одним із 12 переможців конкурсу проєктів
„Просування сталих енергетичних рішень в громадах (приклад з практики)“,
організованим ГО „Екоклуб“ за підтримки Посольства Королівства Норвегії в
Україні. Команда Пирятинської ОТГ, як переможець I етапу прошла навчання в
спроможності зеленої енергетики та допущена до участі в II етапі конкурсу для
отримання фінансової підтримки у розмірі від 200 до 400 тис. грн., на
реалізацію проєкту.
Громада визнана єдиним переможцем у Всеукраїнського конкурсу
„Безпечна громада – 2019“, проведеного у рамках проєкту Асоціації ОТГ
„Марафон 2019: енергоефективна та безпечна громада“. Проектною ідеєю
передбачається будівництво сонячної електростанції потужністю 1 МВт.
Загальна вартість проєкту 810,0 тис. €. Термін реалізації проєкту складає біля 2
років.
Слайд 205
Відповідно до ст.12 Земельного кодексу України та ст.33 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні“ до повноважень міських рад та їх
виконавчих органів належить розпорядження земельними ресурсами, а також
повноваження у сфері екології.
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З метою забезпечення законності у сфері землекористування та охорони
навколишнього природного середовища відділом із земельних та екологічних
питань підготовлено та прийнято сесію Пирятинської міської ради 266
проекти, які стосуються сфери земельних відносин та екології з 552 прийнятих
сесією в 2019 році. (48%)
За звітний періоду 83 громадян отримали дозволи на розробку технічних
документацій із землеустрою. 72 особи отримали дозволи на затвердження
технічних документації із землеустрою, а земельні ділянки передано
безоплатно у приватну власність.
Двом учасникам бойових дій надано дозволи на розробку проектів
землеустрою для індивідуального житлового будівництва.
Надано 42 дозволи на розробку проектів землеустрою для ведення
особистого селянського господарства учасникам бойових дій за межами
населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради по 1
гектару. Затверджено 9 проектів землеустрою учасникам бойових дій, а
земельні ділянки передані у приватну власність.
Залишається невирішеним питання забезпечення земельними ділянками
для індивідуальної житлової забудови для учасників бойових дій. Відділом із
земельних та екологічних питань ведеться облік заяв. На даний час потребують
виділення землі 92 особи.
В 2019 році заключено та поновлено 38 договорів оренди земельних
ділянок на загальну площу 22,5795 га, з них:
з фізичними особами 26 договорів оренди площею 2,8609 га;
з юридичними особами 12 договорів площею 19,7186 га.
Припинено 10 договорів оренди.
Для суспільних потреб та розвитку міста зарезервовано дві земельні
ділянки площами 2,5 гектари та 25 гектарів.
Слайд 206
Від користування за земельні ділянками, які перебувають в приватній
власності та на правах оренди в 2019 році до бюджету ОТГ надійшло
12 млн.454 тис 232 грн., що на 2 млн. 906 тис. 346 грн. (30,4%) більше ніж в
2018 році. В розрізі видів надходжень за використання земель плата
поділяється на:
орендну плату з фізичних осіб - 787 тис.460 грн.;
орендну плату з юридичних осіб - 6 млн.599 тис.675 грн.;
земельний податок з фізичних осіб – 203 тис. 529 грн.;
земельний податок з юридичних осіб - 4 млн. 863 тис. 567 грн.
Продовжується робота з обстеження території населених пунктів міської
ради з метою виявлення користувачів земельних ділянок, які ухиляються від
сплати за землю.
Впродовж 2019 року надійшло на розгляд 46 заяви від фізичних та
юридичних осіб щодо надання дозволів на видалення зелених насаджень.
Відповідно було проведені виїзні комісії по обстеженню зелених насаджень. За
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результатами обстежень складено 41 ордер на видалення 60 аварійних,
сухостійних та фаутних дерев.
Слайд 207
Крім того, впродовж року проводилися планові природоохоронні заходи
та заходи щодо покращення благоустрою міста, зокрема:
озеленення центральної частини міста та територій підпорядкованих
міській раді: висаджено 55 кущів троянд, 220 саджанців (самшиту, ялівцю
козацького, барбарису, айви, туї, форзиції), облаштовано квітників загальною
площею 1 657 кв.м;
Слайд 208
традиційно проведено щорічний конкурс з благоустрою „Найкращий
будинок та благоустрій території“. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 8
учасників у чотирьох категоріях: „Найкращий під’їзд багатоквартирного
будинку“, „Найкращий приватний будинок“, „Найкраща прилегла до
підприємства, установи та організації територія“, „Найкращий приватний
будинок сільських населених пунктів Пирятинської ОТГ“.
Слайд 209
Вперше в рамках співпраці та партнерства з Благодійним Фондом „Peli
can live“ організовано та проведено акцію „Дерева для птахів“, під час якої було
висаджено близько 700 дерев в трьох локаціях: подвір’я Пирятинського ліцею,
парк біля Собору Різдва Богородиці та територія Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд. Проєкт був реалізований з метою
створення сприятливих умов для зимового харчування птахів та їх гніздування.
Проведення заходи по виявленню карантинної рослини – амброзії
полинолистої та висвітленню інформації щодо боротьби з нею.
Слайд 210
У сфері цивільного захисту впродовж 2018 року головним спеціалістом
з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської
ради проведено:
проведено 8 планових засідань комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради;
проведено 1 планову протиепізоотичну комісію Пирятинської міської
ради;
проведено перевірку захисних споруд цивільного захисту Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади.
Слайд 211
- здійснено комплекс заходів із запобігання виникненню пожеж у лісах та
сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду
(розглянуто на комісії ТЕБ та НС, висвітлено інформацію на веб-сайті
Пирятинської міської ради та сторінці у фейсбуці, у закладах соціальної сфери
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наявні соціальні плакати, а також роздача соціального матеріалу у місцях
скупчення людей);
- здійснено комплекс заходів із запобігання виникненню нещасних
випадків із людьми на водних об’єктах (розглянуто на комісії ТЕБ та НС,
висвітлено інформацію на веб-сайті Пирятинської міської ради та сторінці у
фейсбуці, у закладах соціальної сфери наявні соціальні плакати, а також
роздача соціального матеріалу у місцях скупчення людей);
- проведено заходи щодо пропуску льодоходу, повені та паводків
(розроблено та затверджено в план організаційних і практичних заходів щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків, розроблені
карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із
паводком та пропуском льодоходу і повені);
Слайд 212
- проведено заходи щодо безпечного перебування у місцях масового
відпочинку населення на водних об’єктах (перевірено та розроблені паспорти
акваторії дна пляжів, функціонування рятувального пункту на о. Масальський,
встановлені таблички купатися заборонено, роздача соціального матеріалу на
пляжах міста);
- спільно з співробітниками Пирятинського РС ГУ ДСНС України у
Полтавській області проведено перевірку стану протипожежного захисту та
техногенної безпеки у Пирятинській міській раді.
Слайд 213
- розроблено та затверджено перелік об’єктів підвищеної небезпеки та
потенційно небезпечних об’єктів Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік;
- розроблений та затверджений План евакуації населення Пирятинської
міської ради;
- розроблений звіт про хід виконання основних заходів з питань
цивільного захисту Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту у 2019 році.
Слайд 214
- організовано та забезпечено участь представників Пирятинської міської
ради (в.о. начальника відділу культури і туризму Пирятинської міської ради та
керівника-адміністратора центру надання адміністративних послуг виконкому
міської ради) у функціональному навчанні керівного складу і фахівців
підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів цивільного захисту у Пирятинській міській об’єднаній
територіальній громаді у навчально-методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Полтавської області;
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- організовано та забезпечено участь представників Пирятинської міської
ради (2 старости та 10 керівників закладів соціальної сфери) у навчанні
пожежної безпеки керівного складу і фахівців підприємств, установ і
організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів
пожежної безпеки у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді;
Слайд 215
- проведено технічну діагностику та перезарядку порошкових та
вуглекислотних вогнегасників закладів освіти і культури Пирятинської міської
ради;
- з метою поліпшення пожежної безпеки придбано 30 вогнегасників;
- проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу у закладах освіти,
культури та соціальної сфери щодо дотримання правил пожежної безпеки;
- перевірено роботу та документацію консультаційного пункту з питань
цивільного захисту;
Слайд 216
Спільно з відділом освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради:
- організовано та проведено День цивільного захисту, Тиждень знань з
основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини у закладах середньої
та дошкільної освіти Пирятинської міської ради;
- організовано та проведено шкільних, районних (міських) та участь в
обласних етапах Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;
Спільно з співробітниками Пирятинського РС ГУ ДСНС України у
Полтавській області:
- проведено перевірку стану протипожежного захисту закладів освіти та їх
готовності до 2019-2020 навчального року;
- організовано та проведено громадську акцію „Запобігти, Врятувати,
Допомогти“.
Слайд 217
- Відповідно до Програми „Створення місцевого резерву для проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“, затвердженої рішенням
сорок дев’ятої сесії сьомого скликання № 89 від 27.02.2019 року „Про
затвердження Програми „Створення місцевого резерву для проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“, придбано 13 протигазів
ГП-7;
- здійснені заходи щодо впровадження суб’єктами господарювання
автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних
ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки та оповіщення населення в зонах
можливого ураження і персоналу таких об’єктів (надо нормативно-правову
базу потенційно-небезпечним об’єктам щодо необхідності встановлення такої
системи);
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Слайд 218
- прийнято участь у контрольній перевірці Державною службою України з
надзвичайних ситуацій виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та
діяльності аварійно-рятувальних служб у Полтавській області;
- заступником міського голови з питань діяльності виконкому
(Варава М.В.) та головним спеціалістом з питань цивільного захисту та
мобілізаційної роботи виконкому міської ради (Педяш Р.О.) взято участь у
зборах з головами комісій з питань ТЕБ і НС усіх рівнів, керівниками
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних спеціалізованих
служб цивільного захисту регіонального рівня, структурних підрозділів
(фахівцями)
з
питань
цивільного
захисту
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад, членами регіональної
комісії з питань ТЕБ і НС області.
В цьому році при підготовці та оформленні звіту про роботу виконавчих
органів ми використали досвід двох минулих років, показуючи не просто звіт
голови, а роботу всіх структурних підрорзділів виконавчого комітету.
Впродовж звітного року практично повністю сформовано структуру
муніципалітету, більш чітко та конкретно визначено функції окремих
спеціалістів управлінь та відділів, що дає можливість охопити ширше коло
проблемних питань, більш конкретно виконувати завдання, які ставить перед
нами громада, життя і законодавство. Звітний рік – не був виключенням,
зроблено багато. Зрозуміло, що подати детальний звіт про виконані заходи
навіть за півтори години неможливо. Він був не простий і в роботі, і у
взаємовідносинах в окремих питаннях із депутатським корпусом, часом із
членами виконавчого комітету. Це пов’язано з тим, що ми живемо і працюємо в
умовах змін, коли є багато викликів і проблем, колізій в законодавстві,
політичного популізму і вимог та потреб мешканців нашої громади, але і багато
можливостей для того, щоб змінити наше життя і життя нашої громади.
І 2020 рік буде не легшим і не простішим, адже це не тільки рік виборів, це ще
й останній рік, який закінчить формування територій об’єднаних громад, який
стане стартовим для наступної каденції. І зараз важливо розуміти, що громада
буде сформована на багато років, що саме ми повинні правильно сформувати
наступні кроки: Стратегію розвитку громади, визначити основні проблемні
питання і напрямки роботи, для муніципалітету продумати оргструктуру, яка
забезпечить ефективне управління територією.
Проте перекогнаний, що зробити це можна лише завдяки спільній роботі,
взаємоповазі і взаєморозумінню працівників муніципалітету, депутатського
корпусу, членів виконкому та громадськості. Спільно обговорюючи проблеми,
шукаючи шляхи для їх вирішення та приймаючи разом рішення, громада зможе
бути спроможною і успішною.
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Слайд 219
Аналізуючи минулий рік, проблемні питання, які виникали та залишилися
не повністю вирішеними, виконавчий комітет визначив такі пріоритетні
напрямки роботи у 2020 році:
• продовження роботи по створенню ефективної структури
муніципалітету; добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням
особистих якостей та компетентності для роботи в структурних підрозділах
виконкому міської ради, бюджетних закладах та установах;
• продовження роботи щодо розширення переліку адміністративних
послуг, насамперед за рахунок впровадження послуг соціального захисту,
реєстрації автотранспортних засобів та впровадження нових е-сервісів;
• продовження роботи щодо формування громадянського суспільства в
Пирятинській ОТГ.
Слайд 220
В галузі освіти, культури, спорту та соціального захисту:
• продовження роботи щодо формування сучасного освітньокультурного середовища;
• впровадження нових форм роботи в галузі освіи, культури, фізичної
культури і спорту, соціального захисту;
• забезпечення комплексу заходів, спрямованих на пропагування
здорового способу життя, зміцнення здоров’я;
• збереження національних традицій, особлива увага до пам’яток
культури та історії, поглиблена робота із культурною спадщиною;
• покращення туристичної привабливості міста.
Слайд 221
У сфері розвитку економіки, фінансів та бюджету:
• збільшення джерел наповнення доходної частини бюджету міської
ОТГ;
• удосконалення системи контролю за використанням бюджетних
коштів розпорядниками нижчого ступеня;
• розроблення Стратегії розвитку Пирятинської міської ОТГ на 20212027 роки;
• продовження роботи щодо створення сприятливого бізнес-середовища
та реалізація заходів Плану місцевого економічного розвитку;
• продовжити роботу з популяризації інвестиційного потенціалу
громади;
• підвищення ефективності господарської діяльності та якості послуг
комунальних підприємств;
• приведення тарифної політики надавачів комунальних послуг у
відповідність до вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги“;
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• проведення відповідної роботи з роботодавцями щодо додержання
законодавства про працю.
Слайд 222
У сфері архітектури, містобудування та управління комунальним
майном:
• покращення експлуатаційних якостей будівель та споруд комунальної
власності;
• вдосконалення діючої системи енергоменеджменту для підвищення
рівня енергоефективності громади;
• реалізація сталого енергетичного розвитку в рамках Європейської
ініціативи „Угода мерів“;
• реалізація проекту „Безпечна громада – 2019“, будівництво сонячної
електростанції на території громади;
• розроблення містобудівної документації для міста та ОТГ (експертиза
Схеми планування території, генеральні плани та плани зонування сіл:
Олександрівка, Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище, Заріччя);
• продовження реалізації проектів міжмуніципального співробітництва;
• удосконалення та розвиток системи поводження з ТПВ;
• подальший розвиток інфраструктури міста та сіл (дороги, тротуари,
велосипедні доріжки, завершення вуличного освітлення, куточки благоустрою,
озеленення, водопостачання та водовідведення).
Слайд 223
У сфері земельних відносин та екології:
• розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Пирятин
та нової нормативної-грошової оцінки земель міста Пирятин;
• відведення вільної земельної ділянки під облаштування нового
міського кладовища
• забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками;
• інвентаризація земель.
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