ЗВІТ
про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради
відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“
у 2017 році
Закінчився звітний 2017 рік, від якого ми чекали багато змін в
економічному і політичному житті нашої держави, на який покладали багато
сподівань, і який прожили в умовах реформи місцевого самоврядування та
впровадженні принципів децентралізації. Пирятинська громада прожила його у
статусі міської об’єднаної територіальної громади. У нас збільшилася не тільки
кількість населення, територія управління та обслуговування, а й повноваження
та зона відповідальності: в галузі освіти, культури, соціального захисту,
охорони здоров’я, надання адміністративних послуг та прямі міжбюджетні
відносини з держбюджетом. Незважаючи на всі труднощі, які супроводжували
нас впродовж звітного року, міська влада не скоротила жодної соціальної
програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті програми, які були
прийняті та затверджені на початку року, а також співпрацювала та надавала
фінансову підтримку установам та організаціям, розташованим на території
міста.
Головним завданням, над яким працював виконавчий комітет міської
ради впродовж 2017 року, була максимальна реалізація інтересів об’єднаної
громади в реальних бюджетно-фінансових, економічних та соціальних умовах,
в межах Конституції та законів України.
Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету
вдалося
забезпечити нормальне функціонування комунальних підприємств та освітніх
закладів міської ради, покращити їх матеріально-технічний стан та придбати
спецтехніку, покращити інфраструктуру сільських населених пунктів та
досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності
громади. З метою впровадження реформи з децентралізації та створення нової
ефективної системи управління 15 вересня 2017 року відкрито Центр надання
адміністративних послуг.
У своїй роботі ми керувалися принципом відкритого діалогу з міською
громадою. З проблемних питань проводилися сходки за місцем проживання
(встановлення дитячих майданчиків, перейменування вулиць, проведення
водогону селах: Заріччя та Голобородька), засідання Клубів громадського
діалогу (створення ОСББ, впровадження заходів з енергозбереження,
продовження співробітництва), зустрічі, громадські слухання (обговорення
Генплану міста, тарифів, співробітництва по водопостачанню з Тарасівською
сільською радою), консультації з громадськістю (громадський бюджет). Адже
тільки пояснюючи свої дії, ілюструючи їх конкретними справами або доносячи
до громади конкретне бачення вирішення проблем, влада може ефективно
реалізувати свої плани.

Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення
мети: зробити Пирятин сучасним містом, забезпечити якісне надання послуг,
покращити добробут людей.
У цій важливій справі варто 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, професіонали своєї справи, які представляють різні
сфери життєдіяльності міста: медицину, соціальний захист, виробництво та
підприємництво.
Виконавчий комітет утворений рішенням міської ради в кількості 20 осіб
на чолі з міським головою.
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.
Зазначені статті Закону регламентують діяльність структурних
підрозділів виконкому міської ради та забезпечують реалізацію повноважень у
сферах: соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету і фінансів,
управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,
транспорту, будівництва, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і
спорту, соціального захисту населення, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, а також забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та надання безоплатної первинної правової допомоги.
СЛАЙД 1 Впродовж 2017 року проведено 31 засідань виконкому міської
ради (у 2016 - 37), на яких прийнято 332 рішення (у 2016 – 372) з різних питань
життєдіяльності громади.
Найбільшу частку з яких становлять питання: житлові (квартирний облік)
– 64, комунальні – 61, підприємництва (надання тимчасового дозволу для
виносної торгівлі, розташування ТС) – 45, благоустрою (присвоєння та
упорядкування адреси приміщень, земельних ділянок) – 33, соціального
захисту (призначення опіки, піклування, допомога військовослужбовцям,
мобілізованим на військову службу, та членам їх сімей, надання матеріальної
допомоги на поховання) – 26, діяльності виконкому міської ради (підсумки
звернень, делеговані повноваження, стан дотримання антикорупційного
законодавства) – 24, фінансових планів та господарської діяльності
комунальних підприємств – 21, надання дозволу на виготовлення будівельного
паспорта забудови – 18, освіти і культури – 25, тарифної політики – 7,
фінансово-бюджетної дисципліни – 4, інші – 4.
Важливими для громади були рішення виконкому міської ради стосовно
продовження роботи щодо організації системи збору твердих побутових
відходів, ефективної та якісної роботи закладів освіти, комунальних

підприємств, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,
продовження співробітництва з сільськими громадами району.
Важливою є робота старост в сільських населених пунктах міської ради.
Крім того, питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за
місцем проживання допомагають вирішувати органи самоорганізації населення
– 22 квартальні комітети.
СЛАЙД 2 Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому,
підприємств та установ, що належать до власності територіальної громади
міста. Безпосередню роботу по розгляду планових питань та усних і письмових
звернень, підготовці проектів рішень виконкому та міської ради, контролю за
виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів
місцевого самоврядування, здійснює апарат міської ради. Впродовж року
проведено значну роботу по укомплектуванню структурних підрозділів
виконкому міської ради професійними кадрами. Для реалізації нових
повноважень та завдань впродовж звітного періоду створювалися нові відділи
виконавчого комітету та вносилися зміни до штатної чисельності апарату.
Кількість штатних працівників збільшилася з 41 до 80 осіб, проте реальна
кількість працюючих на кінець 2017 року – 65 осіб: посадових осіб – 56,
службовців – 9, технічних працівників – 4. Впродовж 2017 року на роботу
прийнято 30 осіб.
Протягом 2017 року проведено 16 засідань конкурсної комісії на
заміщення вакантних посад в апараті міської ради (у 2016 - 8), за результатами
конкурсу було призначено на посади 16 осіб.
І на сьогодні одним із першочергових завдань, які стоять перед
керівництвом міської ради, є заповнення наявних вакансій в апараті міської
ради та формування потужного кадрового потенціалу.
Робота апарату міської ради здійснюється у відповідності до
затвердженого плану роботи виконкому та завдань, що ставляться на плановорозпорядчих нарадах у міського голови.
Систематично проводяться щотижневі наради у міського голови, на яких
розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи
вирішення проблемних та перспективних питань. Впродовж 2017 року
проведено 114 нарад, за підсумками яких відповідальним виконавцям дано
відповідні доручення, які стосувалися питань діяльності освітніх закладів,
організації харчування дітей у дитсадках та школах міської ради, реалізації
проектів та програм, ремонту дорожнього покриття вулиць, асфальтування,
освітлення вулиць, водопостачання, обслуговування житлового фонду,
розгляду окремих звернень та скарг громадян.
Необхідно зазначити, що впродовж 2017 року продовжено роботу щодо
створення свідомої активної громади з високою якістю життя,
запроваджуються нові інструменти, які сприяють розвитку громади,
підвищують рівень комунікації та забезпечують її участь в управлінні. Міська
рада бере участь у проектах та програмах, які спрямовані на розвиток
громадянського суспільства та долучення активного населення до прийняття

рішень. Саме тому на сьогодні ми маємо майданчик для мирного
висловлювання думок, обговорення проблемних питань та знаходження
спільних шляхів для їх вирішення - Клуб громадського діалогу. Задля
вирішення суспільно значущих та проблемних питань муніципалітет
намагається використовувати різні форми роботи з громадою: сходки за місцем
проживання громадян, громадські обговорення, громадські консультації, прямі
телефонні лінії, Інтернет-приймальня на веб-сайті міської ради, електронні
петиції, місцеві ініціативи, висвітлення діяльності в ЗМІ, на офіційному сайті, у
соцмережі Facebook.
З метою забезпечення відкритості та прозорості виконавчим комітетом
активно впроваджуються форми е-врядування шляхом розміщення відкритих
даних на веб-сервісах „Розумного міста“ в розділах: „Публічні фінанси“,
„Електронні закупівлі“, „Черга на житло“. Варто зазначити, що у 2017 рооці
збільшилася і кількість відвідувань офіційного сайту Пирятинськох міської
ради. Впродовж року сайт відвідало 70433 користувачі, з них 26795 – це нові. У
2016 році – відвідувачів було 30092 (11824 нових).
У листопаді 2017 року запроваджено он-лайн трансляцію засідань сесій
міської ради, електронне голосування при прийнятті сесійних рішень.
З метою створення умов для участі громадян у відкритому бюджетуванні
з 2016 року запроваджено Громадський бюджет.
Крім того, ми маємо Бюджетний регламент, який не тільки визначає
організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження,
виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади, звітування про
його виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства,
але й передбачає громадські слухання при його формуванні та виконанні. Така
позиція також сприяє залученню активних громадян до бюджетування ОТГ.
За звітний період міським головою видано розпоряджень:
1) з основної діяльності – 188 (у 2016 – 150);
2) з кадрових питань – 227 (у 2016 – 199);
3) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням –
98 (у 2016 – 60);
4) про короткострокові відрядження в межах України – 302 (у 2016 – 101).
СЛАЙД 3 Одним із пріоритетних завдань виконавчого комітету є робота
зі зверненнями громадян. Для забезпечення конституційних прав і свобод
громадян, вирішення проблем, які турбують жителів міста, розглянуто 369
звернень (у 2016 році – 519), з них: письмових – 331 (392), в тому числі 2
пропозиції, 3 анонімних та 5 скарг.
СЛАЙД 4 З метою створення належних та доступних умов прийому
громадян, запроваджено нову форму у проведенні особистого прийому
громадян керівництвом міської ради – прийом міського голови у ЦНАПі. У
Центрі прийнято - 38 осіб.
СЛАЙД 5 У 2017 року запроваджено Дні міської ради у старостатах сіл
Пирятинської ОТГ. Проведено 4 виїзні засідання, в яких взяли участь міський
голова, його заступники, начальники структурних підрозділів та керівники
комунальних служб. За результами - дано доручення.

З органів влади вищого рівня надійшло 49 звернень, з них: 21 – від КБУ
„Обласний контактний центр“, від Пирятинської райдержадміністрації – 10,
від Пирятинської районної ради – 4, від депутатів міської ради – 6, від депутатів
районної ради – 4, від народного депутата Богдана Р.Д. – 1, від представника
уповноваженого ВРУ з прав людини – 2, з Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації – 1.
У 2017 році надійшло 7 петицій (із них: активні – 2, відхилені – 1).
Найбільшу частку питань, порушених у зверненнях громадянт складають
питання комунального господарства – 144 (133), житлової політики – 10 (68),
аграрної політики і земельних відносин – 50 (46), екології та природних
ресурсів – 42 (69), соціального захисту – 41 (82), праці і заробітної плати – 1
(28).
Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в
межах компетенції, надано необхідну допомогу. На запитання, порушені у
зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні
роз’яснення. За результатами розгляду звернень позитивно вирішено – 120,
роз’яснено – 141, переадресовано за належністю – 2.
Для автоматизації ділових процесів організації і ділової логіки щодо
створення та обліку проектів документів, реєстрації та опрацювання вхідної,
вихідної кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів і нормативноправових актів, звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів та
інших документів, впроваджено систему електронного документообігу
АСКОД™.
СЛАЙД 6 У 2017 році до міської ради надійшло 3972 вхідних документи
( у 2016 – 3337). З них: 1281 – з загальних питань, з фінансових питань – 851,
документи з органів суду, прокуратори, поліції, СБУ – 414, з питань
будівництва та архітектури – 381, з земельних питань – 263, кадрові документи
– 358, з соціальних питань – 92.
Працівниками виконавчого комітету відправлено оформленої у
встановленому порядку ініціативної службової кореспонденції – 946
документів.
Інформаційних запитів від фізичних осіб, юридичних осіб, об’єднань
громадян без статусу юридичної особи надійшло 41 (у 2016 – 96). Значна увага
приділяється якості підготовки документів та дотриманню термінів їх
виконання.
Систематично при виконкомі міської ради функціонують дорадчі органи:
комісія з питань укомплектування комунальних дошкільних навчальних
закладів, розміщених на території Пирятинської міської ради;
комісія по звільненню від сплати за надані комунальні послуги членів
сімей військовослужбовців – жителів Пирятинської міської ради, мобілізованих
на військову службу, та осіб, що несуть службу за контрактом в зоні
антитерористичної операції;
архітектурно-будівельна рада;
комісія з питань наповнення міського бюджету;
комісія з конкурсних торгів;

комісія з питань вибору земельних ділянок;
комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню;
опікунська рада;
адміністративна комісія;
комісія по попередньому розгляду матеріалів для надання разової
грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам;
комісія щодо контролю за дотриманням стандартів, нормативів, норм,
порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг;
комісія по здійсненню контролю за додержанням правил при нарахуванні
тарифів на житлово-комунальні послуги;
постійно діюча міжвідомча комісія для розгляду питань щодо
відключення споживачів від мереж ЦО;
комісія по розгляду питань з підготовки регуляторних актів;
житлово-побутова комісія;
комісія з безпеки дорожнього руху;
об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій;
постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на
території Пирятинської міської ради;
конкурсна комісія на заміщення вакантних посад в апараті виконавчого
комітету;
комісія з проведення експертизи цінності документів виконкому міської
ради;
дорадча група з питань доступу до публічної інформації при
Пирятинській міській раді;
постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян;
евакуаційна комісія;
Рада підприємців.
Виконавчий комітет Пирятинської міської ради здійснює свою діяльність
керуючись принципами відкритості та прозорості, що є необхідною умовою
демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної
взаємодії місцевого самоврядування з громадою міста.
СЛАЙД 7 З метою впровадження реформи місцевого самоврядування в
Пирятині проведено засідання круглого столу Комітету Верховної Ради
України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування на тему: „Практика застосування ЗУ „Про добровільне
об’єднання громад“ на прикладі територіальних громад Полтавської області“ за
участю
народних
депутатів
України,
керівництва
Полтавської
облдержадміністрації, представників Асоціацій та голів об’єднаних громад
Полтавщини.
Впродовж звітного періоду міська рада працювала над пошуком цікавих
та корисних для громади і апарату виконавчого комітету проектів та програм,
спрямованих на розвиток громадянського суспільства, покращення якості
надання адміністративних та житлово-комунальних послуг.
СЛАЙД Продовжена робота в шведсько-українському проекті „Місцеве
самоврядування та верховенство права в Україні“, який реалізується

шведською
урядовою організацією „Академія Фольке Бернадотта“ за
підтримки Шведського Агенства з міжнародного співробітництва (SIDA) в
партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Асоціацією малих міст України та КиєвоМогилянською Академією, проведено глибинне соціологічне дослідження
Агенцією „ФАМА“ щодо якості надання адміністративних послуг та
впровадження пиинципів верховенствав права. Розроблено План дій щодо
покращення якості надання адмінстративних послуг, який буде презентовано
01.03.2018.
Крім того, міська рад є учасником проекту „Партисипативна демократія
та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні“, який реалізується
завдяки спільній ініціативі Асоціації міст України (АМУ), Норвезької асоціації
місцевих і регіональних влад (КС) та Норвезького інституту міських і
регіональних досліджень (НІБР) за фінансування МЗС Норвегії. Проведено
соціологічне дослідження щодо доступності, відкритості влади, інформованості
населення та його участі у прийнятті рішень.
Важливим для нас є участь у проекту „Підтримка ролі громадськості в
управлінні місцевим розвитком в Україні“, який реалізується за підтримки
Фонду Чарльза Стюарта Мотта, метою якого є розробка Програми щодо
моніторингу якості надання адміністративних псолуг.
Для підвищення фахового рівня по написанню проектів та програм
команда міської ради команда міської ради приймала участь у Швейцарськоукраїнському проекті „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO „Школа
місцевого самоврядуванння“. Як переможці отримали не тільки відзнаку
Найкращі з Найкращих, а й розробку геоінформаційної системи. Крім того,
команда пройшла навчання з проектного менеджменту „Управління проектами
місцевого розвитку“.
В рамках реалізації Програми Ради Європи та Міністрества регіонального
розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України „Кращі
практики місцевого самоврядування“ у 2017 році поширювався досвід
Пирятинської міської ради по співробітництву та досвід щодо активізації
громади та залучення її до прийняття рішень.
Значна увага виконавчим комітетом приділяється розвитку активності
нашої громади. Ми готові до переходу на якісно новий рівень співпраці влади і
міської громади - рівень партнерства та довіри, заохочуємо місцеву громаду до
участі в процесі прийняття рішень, запрошуючи пирятинців до діалогу.
Крім того, громадяни міста Пирятин та сіл міської ради мають змогу
постійно отримувати безоплатну правову і консультативну допомогу в
громадських приймальнях при виконкомі міської ради, зокрема: з питань
захисту прав споживачів та по наданню юридичної допомоги.
Міською радою забезпечується право пирятинців бути присутніми на
відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань
у зв’язку з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених
пунктів Пирятинської міської ради, проекту бюджету, проектів міських
цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес

загальноміського значення, а також при розгляді питань, що стосуються
особисто цих осіб.
СЛАЙД . Надзвичайно важливим для об’єднаної громади було
вікриття ЦНАПУ. В рамках процесу децентралізації та реалізації Програми
GIZ „Реформа управління на сході України“ Центр розпочав свою роботу 7
серпня 2017 року у тестовому режимі, а 15 вересня відбулося офіційне
відкриття Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Пирятинської міської ради.
СЛАЙД Центр здійснює діяльність за принципом „єдиного вікна“, тобто
прийом пакетів документів, інформування суб’єктів отримання послуг про
розгляд заяви та видача результатів послуг проводиться виключно через
адміністраторів ЦНАП у зручний час з подовженим графіком роботи. Штатна
чисельність працівників складається з 4 адміністраторів (1 вакантна), 2
адміністраторів старостату та керівника - адміністратора Центру.
8сл: На сьогоднішній день у громадян міста є змога через ЦНАП замовити
115 адміністративних та муніципальних послуг. Сільські жителі мають
можливість отримати такі послуги у старостатах, додатково там надаються ще
14 соціальних послуг.
9сл: За 2017 рік Центром надання адміністративних послуг виконавчого
комітету надано
5497 послуг
на отримання адміністративних та
муніципальних послуг, а у січні 2018 року -1450. Адміністраторами старостатів
за відповідний період надано 1160 послуг.
10сл: В роботу ЦНАП впроваджено Єдині вимоги (стандарт) до якості
обслуговування
відвідувачів центрів надання адміністративних послуг.
Особлива увага для забезпечення якісного виконання послуг приділяється
проведенню консультацій громадянам за телефоном та при особистому
зверненні.
12сл: Центр у жовтні 2017 року став членом Всеукраїнської асоціації
центрів надання адміністративних та платформою з обміну досвідом Асоціації
ОТГ.
14сл: Головний акцент у реформуванні системи надання адмінпослуг
Пирятинської ОТГ протягом 2018 року робитиметься на подальшій
децентралізації адмінпослуг та збільшення їх кількості, зокрема прийом
документів на оформлення біометричних документів, підвищенні якості послуг
та спрощення механізму їх надання, надання адмінпослуг в електронній формі,
створення „кабінету мешканця“, надання послуг іншим громадам в рамках
підписання угоди про Міжмуніципальне співробітництво.
Нещодавно за фінансової підтримки компанії Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) розпочато впровадження системи ЦНАПSQS, розробником якої є компанія РЕНОМЕ-СМАРТ.
ЦНАП-SQS - це автоматизована система формування та ведення реєстру
територіальної громади в електронному вигляді, дає можливість покращити

доступність та якість надання адміністративних послуг у сфері
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, створення та
видачі різних форм довідок.
У сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування
осіб проведено реєстраційних дій – 1546: з них реєстрація місця проживання –
883, зняття з реєстрації місця проживання – 663.
Знято з реєстрації місця проживання по повідомленнях – 112 осіб.
Направлено в інші міста повідомлення про зняття з реєстрації місця
проживання 152 осіб.
Видано довідок про реєстрацію місця проживання – 591.
Внесено змін до документів щодо перейменування вулиць – 443.
У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень було прийнято та опрацьовано 990 заяв.
Це заяви про державну реєстрацію прав власності, інших речових прав,
обтяжень, а також запити про надання інформації з Державного реєстру прав на
нерухоме майно.
У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців було прийнято та зареєстровано 58 заяв. Це заяви про державну
реєстрацію фізичних осіб-підприємців, припинення підприємницької
діяльності, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної
особи, запити про надання витягу з Єдиного державного реєстру.
2. Повноваження у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку
З метою виконання повноважень у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку у 2017 році виконавчим комітетом
міської ради реалізовано План соціально-економічного розвитку Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, який був спрямований
на реалізацію пріоритетів, цілей і завдань Стратегії розвитку Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017- 2020 роки.
З метою виконання власних та делегованих повноважень впродовж року
реалізовувалися програми, спрямовані на розвиток житлово-комунального
господарства, соціального захисту населення, в тому числі ветеранів війни,
праці та учасників антитерористичної операції, оздоровлення дітей, підтримки
медичної галузі та інші програми на загальну суму 21,4 млн. грн, в тому числі:
Програма забезпечення якісними медичними послугами жителів
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік,
Програма закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік,
Програма забезпечення надання медичної допомоги жителям
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською
центральною районною лікарнею на 2017 рік,

Програма надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік,
Програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік,
Програма покращення якості соціального обслуговування найбільш
вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади у 2017 році,
Програма ,,Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ на 2017 рік,
Програма зайнятості населення на 2017 рік,
Програма соціального захисту населення на 2017 рік,
Програма „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату
на 2017-2018 роки“,
Програма „Територіальна оборона на 2017-2018 роки“,
Програма покращення матеріально-технічного забезпечення особового
складу Управління Служби безпеки України в Полтавській області на 2017 рік,
Програма підтримки місцевих товаровиробників „Вироблено на
Пирятинщині“ на 2017 рік,
Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного
управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної
безпеки на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у
2017 році,
Програма правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню
Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки,
Програма взаємодії з НПП „Пирятинський“ для здійснення
природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню території та
об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017 рік,
Програма „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни,
праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної
операції“ на 2017 рік,
Програма покращення фізичного та психологічного стану учасників
антитерористичної операції на 2017 рік,
Програма
соціального
захисту
військовослужбовців,
військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік,
Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2017 рік,
Програма „Питна вода“ на 2017 рік,
Програма „Покращення матеріально-технічної бази комунального
підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік“,
Програма покращення матеріально-технічної бази Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік,
Програма модернізації каналізаційної насосної станції Пирятинської
центральної районної лікарні на 2017 рік,
Програма утримання служби благоустрою комунального підприємства
„Каштан“ на 2017 рік,

Програма фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на
утримання об’єктів комунальної власності на 2017 рік,
Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста
Пирятина у літній період 2017 року,
Програма облаштування місця відпочинку на річці Удай,
Програма забезпечення умов для заняття спортом та облаштування
дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді
на 2017-2018 роки,
Програма обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції
системи теплопостачання) житлових будинків м.Пирятин на 2017 рік,
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській
міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки,
Програма розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки,
Програма сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки,
Програма переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення
житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік,
Програма обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції
системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік,
Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“,
Програма „Шкільна парта – 2017 -2019“,
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році,
Програма культурно-мистецьких заходів на 2017 рік,
Програма забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей
періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та на І півріччя 2018 року,
Програма розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік,
Програма розвитку фізичної культури і спорту районної організації
ВФСТ „Колос“ АПК України“ на 2017 рік,
Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік,
Програма покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі
Олександрівка у 2017 році.
Для визначення шляхів розвитку для об’єднаної територіальної громади,
забезпечення її спроможності, з врахуванням потреб та інтересів різних
категорій населення у листопаді 2017 року розроблено План соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік, в якому враховано рекомендації громадських слухань та
пропозиції фахівців структурних підрозділів виконкому та депутатів міської
ради.
Місто Пирятин долучилося до запровадження City Progress Index комплексного рейтингового моніторингу зміни рівня якості життя у містах,
їхньої інвестиційної привабливості та інституційної спроможності
муніципалітетів, що покликаний допомогти очільникам міст оцінити динаміку
бізнес-активності, якості життя, а також вести діалог з донорами та
інвесторами.

Пирятинська міська рада є учасником Проекту Європейського Союзу
„Мери За Економічне Зростання“. До Ініціативи ЄС, у центрі уваги якої є
сталий місцевий економічний розвиток, місто Пирятин приєдналося у липні
2017 року. Відповідно до підписаної Угоди створено робочу групу та розпочато
розробку Плану економічного розвитку громади.
З метою створення умов для участі громадян у відкритому бюджетуванні
з 2016 року запроваджено Громадський бюджет. Впродовж 2017 року
реалізовано 4 проектних пропозиції, які надійшли від мешканців міста. А також
отримали перемогу ще 5 проектів, які будуть реалізовані вже у 2018 році.
Для збалансованого економічного розвитку території об’єднаної громади,
ефективного використання фінансових і трудових ресурсів комунальним
підприємствам, які функціонують на території об’єднаної громади, рішеннями
виконавчого комітету було затверджено фінансові плани на 2017 рік. На
засіданнях виконкому заслуховувалися звіти керівників про виконання цих
планів та господарську діяльність та
надавалися рекомендації щодо
підвищення ефективності роботи підприємств.
Для забезпечення повноважень у здійсненні єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги, для забезпечення надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту в 2017 року на засіданні
виконкому міської ради розглянуто заяви від підприємств та фізичних осіб
міста про погодження та встановлення
тарифів (з централізованого
теплопостачання, на теплову енергію (для Пирятинської центральної районної
лікарні), на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, на послуги з перевезення пасажирів), прийнято відповідні рішення.
Для забезпечення виконання делегованих повноважень у здійсненні
державної регуляторної політики, визначеної Законом України „Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ відділами
виконавчого комітету були розроблені проекти регуляторних актів
Пирятинської міської ради. Робота проводилася відповідно до Плану діяльності
Пирятинської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2017 рік,
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 23 листопада 2016 року „Про затвердження плану діяльності
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік“. Після
проходження визначеної чинним законодавством процедури регуляторні акти
стосовно місцевих податків і зборів були затверджені на сесії міської ради.
Для
забезпечення
надання
якісних адміністративних послуг
Пирятинською ОТГ в рамках проекту „Реформа управління на сході України“,
що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини,
закінчено будівництво та облаштування сучасного міського Центру надання
адміністративних послуг.
Для забезпечення надання якісних медичних послуг для Пирятинського
центру первинної медичної допомоги придбано 2 автомобілі.
Впродовж звітного періоду покращено матеріально-технічну базу
комунальних підприємств міста Пирятина - придбано спеціалізовану техніку.

На умовах співфінансування розпочато реалізацію проекту реконструкції
полігону твердих побутових відходів для м.Пирятин, Пирятинського району,
Полтавської області на місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища.
В
с.Заріччя
Пирятинського
району
проведено
будівництво
експлуатаційної артезіанської свердловини та побудовано водопровідну
мережу.
Повністю проведено реконструкцію вуличного освітлення 29 вулиць.
Комплексний підхід до проведення заходів щодо енергозбереження
дозволив повністю завершити заміну вікон/дверей в усіх дошкільних закладах
Пирятинської міської ОТГ, 56 % вікон/дверей замінено у навчальних закладах
міста Пирятин, повністю замінено вікна/двері у Олександрівській школі, 44 %
вікон/дверей замінено у позашкільних навчальних закладах.
Пирятинська міська рада є підписантом Європейської Ініціативи „Угода
мерів щодо клімату та енергії“. Пирятин взяв на себе зобов’язання зменшити до
2020 року споживання енергії та викидів СО 2 на 20%. В рамках Ініціативи
розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку, затверджено в червні
2017 року рішенням сесії міської ради, а потім і Єврокомісією.
За сприяння та підтримки експертів Асоціації з енергоефективності та
енергозбереження України в рамках розробленого інвестиційного проекту
„Запровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу в системі
бюджетних закладів Пирятинської міської ради Полтавської області“, що
спільно фінансується Європейським Союзом і його державами-членами
Данією, Естонією, Польщею, Німеччиною та Швецією та надає підтримку
українському Уряду в здійсненні реформи децентралізації в Україні в рамках
проекту „Реформа в сфері енергоефективності України“ і виконується GIZ,
проведено енергетичні аудити по 6 об’єктах бюджетної сфери на території
об’єднаної громади, а саме: Пирятинський ліцей, опорний заклад –
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, дошкільні навчальні
заклади „Червона шапочка“, „Берізка“, „Ромашка“ та школа естетичного
виховання, а також встановлено спеціальну комп’ютерну програму для ведення
постійного моніторингу енерговитрат по всіх закладах комунальної власності:
освіта, культура, спорт тощо. Загальна сума проекту складає 120,0 тис. грн.,
залучені грантові кошти міжнародної технічної допомоги – 110,0 тис. грн.,
дольова участь бюджету об’єднаної громади – 10,0 тис. грн.
Продовжуючи
практику
міжмуніципального
співробітництва
Пирятинською радою спільно з Асоціацією ОТГ за фінансової підтримки Ради
Європи реалізовано проект міжмуніципального співробітництва „Підвищення
якості водозабезпечення територіальних громад“. Особливістю цього проекту є
те, що учасниками є Пирятинськка ОТГ та дві сільські ради: Дейманівська
сільська рада Пирятинського району і Тарасівська сільська рада
Гребінківського району. Грантові кошти (250 тис.грн.) використано на
закупівлю матеріалів і обладнання для ремонту водопровідних мереж у селах
Калинів Міст, Олександрівка Пирятинської міської ОТГ, а також в селах
Прихідьки Пирятинського району та Тарасівка Гребінківського району
Полтавської області.

Договір про міжмуніципальне співробітництво Пирятинської ОТГ та
Дейманівської і Тарасівської сільських рад щодо спільного утримання
інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський водоканал“
зареєстровано 02 жовтня 2017 року за № 100.
Пирятинська міська об’єднана територіальна громада отримала перемогу
у конкурсному відборі громад та стала учасником IV Фази швейцарськоукраїнського проекту DESPRO „Підтримка децентралізації в Україні“, який
фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро
співробітництва та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та
консультацій з питань розвитку (Skat). Це трирічний Проект, який передбачає
комплексне реформування системи централізованого водопостачання на
території міської об’єднаної територіальної громади (загальний бюджет 3,0 млн. грн., співфінансування 50/50).
Команда Пирятинської міської ради взяла участь у проекті „Запуск
регіонів: планування та менеджмент“, який реалізується спільно з експертами
Українського інституту міжнародної політики у партнерстві з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України за підтримки Національного Фонду Підтримки Демократії (NED).
З метою сприяння зайнятості населення та розвитку малого бізнесу
спільно з громадською організацією „Проекти і комунікації“ (м. Полтава) за
підтримки міжнародного фонду DVV International в Україні було проведено
презентацію проекту „Крок до підприємництва“, за результатами якої було
відібрано 5 жителів міста, які пройшли подальше навчання з відкриття власної
справи.
Для поліпшення спортивної інфраструктури проведено реконструкцію
басейну Пирятинського ліцею, завершено будівництво спортивного майданчика
із штучним покриттям ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 по вул. Гагаріна, 84.
Проводиться будівництво та облаштування дитячих і спортивних майданчиків
на території Пирятинської ОТГ.
З метою реалізації стратегічного завдання „Створення нової системи
доступної освіти“ було створено освітній округ в межах Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади з опорним закладом – Пирятинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 та здійснено його матеріальнотехнічне забезпечення.
6. Повноваження у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування населення
Відповідно до повноважень, визначених Законом України „ Про місцеве
самоврядування в Україні, головними напрямами роботи виконавчого комітету
міської ради в сфері торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування в 2017 році стали:
 забезпечення належного утримання
існуючих об’єктів суб’єктами
господарювання, ефективної та безпечної їх експлуатації;

 дотримання суб’єктами господарювання порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та Правил благоустрою
міста Пирятина;
 проведення моніторингу цін на продовольчі та непродовольчі групи
товарів;
 сприяння організації і проведенню виставок та ярмарків продукції
суб’єктів господарської діяльності.
 забезпечення якісного обслуговування споживачів міста;
 встановлення за погодженням з суб’єктами господарювання зручного для
населення режиму роботи об’єктів торгівлі, побутового обслуговування,
закладів ресторанного господарства;
 дотримання суб’єктами господарської діяльності режиму роботи в
торговельних об’єктах, закладах ресторанного господарства та правил
роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями,
тютюновими виробами та іншими групами товарів;
 недопущення реалізації в об’єктах торгівлі продуктів харчування з
простроченими термінами реалізації;
 недопущення продажу алкогольних напоїв дітям до 18 років;
 недопущення торгівлі алкогольними напоями в торгових об’єктах після
22.00 год., а в об’єктах ресторанного господарства – після 23.00 год.;
 ліквідація місць стихійної торгівлі;
 надання допомоги споживачам в вирішенні спірних питань у сфері
захисту прав споживачів;
 сприяння розвитку усіх форм власності;
Для покращення естетичного вигляду міста та створення зручних
умов для пирятинців та гостей міста виконавчим комітетом міської ради
велика увага приділялась питанням щодо облаштування суб’єктами
господарювання зовнішнього освітлення об’єктів комерційного призначення
(торговельні об’єкти, об’єкти побутового обслуговування населення, заклади
ресторанного господарства та аптечної мережі), належного утримання
закріпленої прилеглої території, приведення у відповідність фасадів
приміщень об’єктів, наявності декларацій про готовність об’єкта до
експлуатації чи актів про введення в експлуатацію об’єктів, наявності
вивісок про тип та найменування об’єкта, режиму роботи,
куточків
покупця, встановлення урн для сміття.
Всі перераховані вимоги враховувались при прийнятті рішень виконкому
про встановлення суб’єктам господарювання режимів роботи об’єктів торгівлі,
закладів
ресторанного
господарства та надання тимчасового дозволу
суб’єктам господарської діяльності на розміщення нестаціонарних засобів для
здійснення виносної (виїзної торгівлі) та розважальних послуг на період
проведення святкових та урочистих заходів на території міста.
За 2017 рік на засіданнях виконкому міської ради було прийнято 38
таких рішень ( у 2016 році - 47).

З метою забезпечення виконання законодавства у сфері захисту прав
споживачів з питань, що віднесені законодавством до компетенції органів
місцевого самоврядування, за зазначений період часу було надано допомогу
25 споживачам (у 2015 році - 22) у вирішенні різних спірних питань щодо
обміну неякісних товарів на якісні, поверненню коштів за товари в
визначені чинним законодавством терміни, наданню консультативної
допомоги.
Крім того, при виконкомі міської ради функціонує громадська
приймальна з питань захисту прав споживачів, де мешканці громади мають
можливість отримати безоплатну консультативну та практичну допомогу
від фахівця.
За звітний період виконавчий комітет Пирятинської міської ради
тісно співпрацював зі службами міста та району, а також з суб’єктами
господарської діяльності, дбаючи за розвиток малого та середнього
підприємництва в місті, та постійно шукаючи шляхи вирішення питань, які
виникали в процесі роботи з фізичними особами-підприємцями та юридичними
особами.
Питання надання якісних послуг суб’єктами господарювання у різних
сферах діяльності, налагодження взаємостосунків між органами влади та
підприємницьким загалом розглянуті на засіданнях Ради підприємців при
виконкомі Пирятинської міської ради. Крім того, Радою підприємців
розглянуто проекти регуляторних актів стосовно місцевих податків і зборів на
2018 рік, рекомендації Ради підприємців були враховані при прийнятті
остаточного рішення сесії міської ради.
За ініціативи виконавчого комітету міської ради було проведено
семінар
по підприємництву на тему: ,,Крок до підприємництва”, 5 осіб
пройшли повний курс навчання в м.Полтава, захистили свої бізнеспроекти в м.Миргород та отримали дипломи.
З метою забезпечення окремої категорії населення (хворих на
цукровий
діабет) проводилась системна робота щодо збільшення
у
магазинах міста асортиментного переліку продовольчих товарів.
У
магазинах „Фора“ (вул. Соборна,36),
„АТБ „Продукти-524“
(вул.Сумська,1), універсам „Хвилинка“( вул.Європейська,155А) та деяких
інших, було
облаштовано гірки та полички, на яких розміщено відповідні
групи товарів (замінники цукру, хлібці, спеціальний шоколад тощо), для
зазначеної категорії громадян.
Варто зазначити, що у 2017 році проводилася значна робота щодо
організації святкової торгівлі (Проводи Зими, День Європи, Івана Купала,
День Незалежності, Королева Бензоколонки, День міста, День фізкультурника,
дні села) та проведенню ярмарків (приурочених до Дня міста та Нового
року) продовольчих та непродовольчих груп товарів, до яких залучалися
місцеві
та іногородні
фізичні особи – підприємці (Самойлік Л.М.,
Стародубцева В.В., Чепур О.О. та інш) та юридичні особи - місцеві
товаровиробники: ТОВ ,,Пирятинський сир завод” (Бартошак В.А.), ТОВ
,,Давидівське” (Щегельський О.І.), ТОВ,,ЕККОПРОД-ГРУП” (Редько П.І.),

ТОВ ,,АГРО-сервіс”(Негодяєв С.В.), ДП ,,Пирятинський ліспгосп” (Дудник
С.В.), ПП,,Калиновомостівське” (Зубенко А.І.).
Окрім зазначених свят, виконавчим комітетом Пирятинської міської
ради було організовано та забезпечено харчування людей на о.Масальський,
під час проведення свята ,,Водохреща”, та під час скорботного заходу,
вшанування пам’яті убієнних та розстріляних євреїв на Пироговій Леваді, в
роки Великої Вітчизняної війни.
За клопотанням виконавчого комітету Пирятинської міської ради 75
дітей нашого міста, які мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей, безоплатно відвідали вистави
цирку-шапіто “Промінь“ державного підприємства ”Дирекція пересувних
циркових колективів України”, Міністерство Культури України м.Київ, та
дитячі розважальні атракціони ФОП Криворучка М.В.
Для створення відчуття свята для пасажирів міжміських сполучень
в районі АС1, під час святкування Дня Незалежності (24 серпня 2017 р.),
виконавчий комітет підтримав ініціативу ФОП Якименко Аліни Іванівни
щодо проведення в зазначений день - Конкурсу на найкраще оформлення та
прикрашення павільйонів в торговельно - розважальному комплексі (вул.
Європейська, 163а),
національними символами (вишитими рушниками,
серветками, скатертинами, картинами, гончарними виробами,
квітковими
та овочевими композиціями). Основним задумом було, – показати пасажирам
автобусних сполучень про українську гостинність та щирість в м.Пирятин.
Виконавчий комітет
Пирятинської міської ради не стояв осторонь
питань у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення щодо
недопущення спалахів кишкових захворювань, харчових отруєнь, після
вживання риби в’яленої, копченої, сушеної та спалахів африканської чуми на
території м.Пирятин.
Посадова особа виконкому Пирятинської міської ради, провідний
спеціаліст виконкому Пирятинської міської ради з питань торгівлі, обліку та
приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю
- Зубко Л.М., у складі комісії Пирятинської РДА з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (протокол №2 від 03.04.2017 року),
приймала участь у планових комплексних перевірках торговельних
об’єктів, закладів
ресторанного господарства, торговельно-розважальних
комплексів, місць, осередків стихійної торгівлі, розташованих на території
Пирятинської ОТГ, та прилеглих територій
навколо підприємства
„Пирятинський ринок“, та саму територію ринку, на предмет дотримання
суб’єктами господарювання вимог санітарного законодавства, правил
торгівлі, захисту прав споживачів та Правил благоустрою та утримання
території міста Пирятин.
Всього було перевірено : 85 торговельних об'єктів та 4 приватні
туалети в торговельно- розважальних комплексах та прилеглій території,
поруч з автостанцією (АС1).
Зафіксовано порушення та проведено відповідну роботу з суб'єктами
господарювання щодо усунення цих порушень.

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
сприяє та надає
можливість господарюючим суб’єктам займатися виїзною торгівлею. Так,
фізичним особам-підприємцям: Барабашу О.В. та Бондаренко В.В. було
надано дозволи на розміщення автомобільних причепів, облаштованих кавомашинами, для здійснення торгівлі кавою та чаєм, на території м.Пирятин.
На території Пирятинської міської ради функціонує
15 аптечних
закладів, зокрема: 9 аптек та 6 аптечних пунктів.
Збільшення кількості аптечної мережі на території Пирятинської міської
ради спонукає суб’єктів господарювання до здорової ринкової конкуренції, а
споживачам надає можливість права вибору лікарських засобів за нижчими
цінами.
Поряд з цим залишається
невирішеним питання щодо відкриття
аптечного пункту у районі Завокзалля, що створює певні проблеми та
незручності для жителів Мікромістечка. Адже в даному районі проживає
значна кількість громадян похилого віку.
У 2017 році на території міста місцевими та немісцевими суб’єктами
господарювання було відкрито:
магазин ,,Взуття“ (вул.Соборна, 47) ФОП Легуш І.І., основна
спеціалізація об’єкта – торгівля шкіряним взуттям та супутніми товарами;
магазин ,,М’ясце“ (вул.Соборна, 47) ФОП Легуш І.І.,
магазин ,,М’ясо“ (вул.Єлени, ) ФОП Максим А.І. основна спеціалізація
об’єктів – торгівля м’ясом свинини, яловичини та м’ясопродуктами. Реалізація
продукції здійснюється за прийнятними цінами;
магазин ,,Солодкий рай” (вул.Європейська, 44А) ФОП Авраменко О.В.,
магазин ,,Фермерське господарство” ТОВ ,,ТОВ Новодавидівське”
(Щегельський О.І.);
магазин ,,Колосок,” (вул.Європейська,4в) ФОП Бондаренко В.В.
магазин ,,ЄВА” по вул.Соборна, 13 ТОВ,,РУШ” м.Дніпро (Шищук О.А.)
та інші.
На території міста збільшилася кількість торговельних об'єктів по
реалізації вживаного одягу з Європи, що був уже у користуванні. Таких
об'єктів уже нараховується 6 одиниць.
Впродовж звітного періоду проводився моніторинг цін на продовольчі
групи товарів на території підприємства Пирятинської РССТ „Пирятинський
ринок”.
Постійно вживалися заходи щодо недопущення стихійної торгівлі на
території міста,
забезпечення дотримання суб’єктами господарювання
встановлених режимів роботи об’єктів торгівлі, закладів у сфері побутового
обслуговування населення, забезпечення захисту прав споживачів та виконання
рішень виконкому щодо недопущення
продажу
алкогольних
та
слабоалкогольних
напоїв в торговельних
об’єктах
та закладах
ресторанного господарства на території міста неповнолітнім дітям.
З метою вжиття заходів впливу до порушників направлялися листи до
Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області (Возному О.Г.).

З метою підготовки міста до новорічно-різдвяних свят та приведення
фасадів торговельних об’єктів в належний стан, у грудні
виконавчим
комітетом Пирятинської міської ради проведено Конкурс „Краще новорічне
оформлення фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, ресторанного господарства,
сфери побутових послуг, підприємств, установ та житлових будинків в
населених пунктах Пирятинської міської ради до Нового
2018 року“.
Перемогу отримали: 1 місце - Пирятинська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 (номінація „Краще новорічне
оформлення підприємств, установ, та організацій“) та ДП ,,Пирятинський
лісгосп”, 2- місце кафе „Дольче Віта“ (номінація „Краще новорічне
оформлення торгових об’єктів, об’єктів ресторанного господарства і
побутового обслуговування населення)“, 3-місце – кв.7 по вул.Соборна, 33 (гр.
Філімонова М.О.) (номінація „Краще новорічне оформлення житлових
будинків (вікон, балконів).
У звітному році робота малого та середнього підприємництва була
спрямована на вирішення проблем щодо насичення споживчого ринку
товарами та послугами, а також на вирішення питань по легалізації найнятої
робочої сили. На території Пирятинської об’єднаної територіальної громади
міста станом на 01.02.2017 року було зареєстровано 696 фізичних осіб –
підприємців, що в порівнянні з 2012-2016 роками, це становить на 582 особи
менше.
За 2017 рік до бюджету Пирятинської міської ради надійшло коштів
(загальна сума): 7 млн. 871тис. 278 грн. 49 коп. від сплати суб’єктами
господарювання єдиного податку (спрощена система оподаткування), у тому
числі:
від ФОП - 5 млн.897 тис. 183 грн 49 коп.;
від юридичних осіб - 1 млн. 032 тис.452 грн 28 коп.;
від сільськогосподарських товаровиробників - 941тис. 642 грн. 72 коп.
На сьогодні основними проблемними питаннями залишаються :
Неврегульованість законодавчих актів в сфері торговельного
провадження та порядку видачі ліцензій на алкогольні напої;
ліквідація стихійної торгівлі навколо міського ринку, в районах АС-1,
залізничного вокзалу та інших місцях;
легалізація суб’єктами господарювання найманої робочої сили;
низький рівень обслуговування в об’єктах торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування серед суб’єктів господарювання;
недостатня кількість об’єктів по наданню побутових послуг:
по ремонту годинників, електропобутових товарів .
На сьогодні пріоритетними напрямками залишаються:
розвиток туристичної інфраструктури міста;

співпраця з громадськими організаціями, які працюють у сфері захисту
прав споживачів;
сприяння організації і проведенню виставок та ярмарків продукції
суб’єктів малого підприємництва;
розвиток малого та середнього підприємництва підтримка у сфері
будівництва, житлово-комунального господарства, надання побутових послуг,
відкриття аптечних закладів у районі Завокзалля;
діяльність, пов’язана з дозвіллям (спорт, туризм, культура, активний
відпочинок) перш за все для молоді;
діяльністю, пов’язаною з використанням рекреаційного, заповідного та
туристичного потенціалу Національного природного парку „Пирятинський“ та
ДП „Пирятинське лісове господарство“;
стимулювання відкриття нових об’єктів торгівлі та сфери послуг на
перших поверхах багатоквартирних житлових будинків по центральних
вулицях міста з наданням права на добудову.
Повноваження у галузі бюджету, фінансів

Повноваження у сфері фінансів та бюджету
Слайд 1
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, станом на 01.01.2018 року вакантні посади відсутні.
Фінансове управління здійснює функції зі складання, виконання
бюджету міської об’єднаної територіальної громади, контролю за витрачанням
коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з
управлінням коштами місцевого бюджету.
Фінансове управління працює в єдиній для всієї фінансової системи
України автоматизованій системі „Місцеві бюджети“.
В межах визначених функцій та завдань фінансовим управлінням
протягом 2017 року проведена наступна робота:
Слайд 2

1) в програму „Місцеві бюджети“ внесено 1067 довідок про внесення
змін до показників бюджету міської ОТГ, в тому числі 500 довідок про
зміни річного розпису бюджету та зміни до помісячного плану асигнувань по
видатках, 67 довідок про зміни річного розпису бюджету та зміни до
помісячного плану по доходах, 500 довідок про внесення змін до
кошторисів та реєстрів змін бюджетних установ.
Слайд 3
2) проведено 609 розпоряджень на фінансування з бюджету міської ОТГ;
3) підготовлено 18 проектів рішень, в тому числі - 2 проекти рішень сесії
міської ради про затвердження та виконання бюджету, 13 проектів рішень
про внесення змін до бюджету, 2 проекти рішень про внесення змін до
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської міської
ОТГ, 1 проект – про затвердження бюджетного регламенту;
Слайд 4
4) підготовлено 25 кошторисів, 35 планів асигнувань загального та
спеціального фондів бюджету міської ОТГ, 10 розподілів зведених коштів, 6
реєстрів змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів бюджету ОТГ;
5) підготовлено 17 карток оцінки
проектних пропозиції
по
громадському бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади;
6) підготовлено 364 інформацій, в тому числі щоквартальних - 7;
щомісячних - 116; щотижневих - 52, щоденних - 140, разових та позапланових
- 49.
Слайд 5
7) підготовлено 35 проектів договорів 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; 8 висновків про
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міської ОТГ; 1
висновок щодо відповідності вимогам чинного бюджетного законодавства
по проекту „Мальовничий берег озера Перевод у Пирятині (облаштування
рекреаційної зони відпочинку в затоці Зарой)“;
Слайд 6
9) погоджено 100 висновків Пирятинського відділення Лубенської
ОДПІ по поверненню платникам податків помилково та/або надміру сплачених
сум грошових зобов’язань;
10) розроблено 28 паспортів бюджетних програм за програмно-цільовим
методом. Протягом року, на підставі прийнятих рішень „Про внесення змін до

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“, до паспортів
100 разів вносилися зміни;
11) оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради 5 звітів, в тому числі
- річний звіт про виконання бюджету міської ОТГ за 2016 рік, про
бюджет на 2017 рік, квартальні звіти про виконання бюджету за І квартал,
І півріччя та 9 місяців 2017 року;
12) Департаменту фінансів ОДА щоденно надавалась інформація щодо
внесених змін до показників бюджету для формування зведених показників
місцевих бюджетів Полтавської області та подачі до МФУ;
13) Департаментом фінансів Полтавської ОДА проведено експертизу
рішення про затвердження бюджету міської ОТГ на 2017 рік, пояснювальної
записки, мережі бюджетних установ, за результатами якої порушень не
виявлено;
Слайд 7
14) проведена експертиза 21 кошторису бюджетних установ, 44 міських
програм;
15) проведена тарифікація педагогічних працівників 15 бюджетних
установ двічі на рік, в тому числі по ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ШЕВ. ДЮСШ;
16) проведено 9 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 8
18) працівники управління брали участь у семінарах та практикумах, по
закінченню
яких
отримано
свідоцтва або сертифікати про успішне
завершення, а саме:
семінар „Запуск Регіонів: планування та менеджмент“ 2017 року;
курс навчання „Ефективний бюджетний процес в органах місцевого
самоврядування“, наданий АМУ через платформу масових відкритих онлайнкурсів Prometheus;
навчальний електронний курс „Місцеві податки і збори: абетка для
органів місцевого самоврядування ОТГ“;
навчання
щодо
запровадження
програмно-цільового методу у
бюджетному процесі при формуванні та виконанні місцевих бюджетів в
Україні;
навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
навчання з розробки законодавства та адвокасі за напрямом „Місцеві
фінанси“, проведено АМУ спільно з Апаратом ВРУ в рамках проекту USAID.

Слайд 9
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.
Зокрема, виявлено факт помилково зарахування коштів до районного
бюджету по кодах доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності в сумі 175 902,12 грн., частина чистого
прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету в сумі 37 993,00 грн.
Станом на 01.12.2017 року кошти були повернуті до бюджету міської ОТГ.
Доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та
власних надходжень бюджетних установ за 2017 рік склала 119 539,7 тис.грн.
при плані з урахуванням змін 111 268,8 тис.грн. Виконання до затвердженої
суми на рік з урахуванням змін склало 107,4 відсотки, а саме:
виконання доходної частини загального фонду бюджету становить
109,5%, при плані з урахуванням змін 97 465,4 тис. грн. фактично надійшло
106 677,8 тис. грн;
виконання доходної частини спеціального фонду бюджету становить
93,2%, при плані з урахуванням змін 13 803,4 тис. грн. фактично надійшло
12 861,9 тис. грн.
За звітний період з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до
бюджету міської об’єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних
трансфертів на загальну суму 40 222,7 тис. грн, у тому числі базова дотація,
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, медична
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад, 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 впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних технологій в ДНЗ „Сонечко“ Пирятинської об’єднаної
територіальної громади шляхом заміни вікон, дверей та утеплення
зовнішніх стін будівлі; на придбання спеціалізованої техніки для збору,
переробки та складування побутових сільськогосподарських та промислових
відходів; на придбання спеціального обладнання (з монтажем) для
облаштування 6-ти спортивних майданчиків в м. Пирятин; на виконання
заходів програми „Питна вода“ на 2017 рік на будівництво експлуатаційної
свердловини в с. Заріччя Пирятинського району Полтавської області для
водозабезпечення господарсько-питних потреб мешканців сіл Заріччя та
Голобородька; на капітальний ремонт вулиці Степова в с.Олександрівка
Пирятинського району Полтавської області).
Слайд 10

Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та
власних надходжень бюджетних установ, виконана на 95,7%, при плані з
урахуванням змін 134 807,4 тис.грн, фактично використано 129 041,2 тис.грн,
що на 53 582,2 тис.грн більше показника за попередній період, в т.ч.:
видаткову частину по загальному фонду бюджету виконано в сумі
90 116,9 тис.грн, або 97,5 відсотка планових призначень з урахуванням змін в
сумі 92 467,0 тис.грн;
по спеціальному – 38 924,3 тис.грн, що складає 91,9% планових
призначень з урахуванням змін 42 340,4 тис.грн.
За звітний період з бюджету міської об’єднаної територіальної громади
до інших бюджетів направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму
24 748,0 тис. грн, у тому числі районному бюджету – 19 156,4 тис.грн,
обласному бюджету – 5 169,2 тис. грн., Лубенському міському бюджету на
соціальну реабілітацію дітей – інвалідів у Лубенському міського центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів - 47,3 тис. грн, державному бюджету на
загальну суму 375,1 тис. грн.
7. Повноваження щодо управління комунальною власністю
У комунальній власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади у січні 2017 року перебувало 5 загальноосвітніх шкіл (Пирятинський
ліцей, Пирятинська зш І-ІІ ст. № 1, Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4, опорний
заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6, Олександрівська зш І ст. та
Калиновомостівська зш І-ІІ ст.), 7 дошкільних начальних закладів (ДНЗ
„Берізка“, ДНЗ „Калинка“, ДНЗ „Пролісок“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Сонечко“,
ДНЗ „Червона шапочка“ та ДНЗ „Ромашка“ с. Олександрівка), 4 позашкільні
навчальні заклади (Станція юних техників, Центр дитячої та юнацької
творчості, Дитячо-юнацька спортивна школа, Школа естетичного виховання),
3 адміністративні споруди (адмінкорпус міської ради, гуртожиток (ЦНАП) та
адмінбудівля Олександрівського старостату/ФАП) та 5 комунальних
підприємств (КП „Каштан“, КП „Пирятинський міський водоканал“,
Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди, КПРТ „Райдуга“, КП „Готель
„Пирятин“). Крім того, до комунальній власності Пирятинської ОТГ належать
заклади культури - Пирятинський краєзнавчий музей, Олександрівський
сільський клуб і Калиновомостівський сільський будинок культури.
Планом соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017 рік основними завданнями для
виконавчих органів у сфері управління комунальною власністю визначено
створення енергоощадливої системи енергопостачання громади та поліпшення
спортивної інфраструктури. На виконання цих завдань протягом року
проведено заходи з енергозбереження споруд бюджетних закладів
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади:
капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6
(заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) – 800,0 тис. грн.;

капітальний ремонт Пирятинського ліцею (заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі) - 358,9 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинського ДНЗ „Ромашка“ (заміна вікон та
дверей на енергозберігаючі) - 410,0 тис. грн.;
капітальний ремонт Олександрівської ЗОШ І ст. (заміна вікон та дверей
на енергозберігаючі) – 188,0 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості
(заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) – 59,7 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 на
вул. Європейська, 2а (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) –
160,9 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 на
вул. Соборна, 38 (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) – 209,9 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №1
(заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) – 189,9 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської школи естетичного виховання (заміна
вікон та дверей на енергозберігаючі) – 79,9 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської районної станції юних техніків (заміна
вікон та дверей на енергозберігаючі) – 127,9 тис. грн.;
капітальний ремонт - впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ
„Сонечко“ шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі
(І етап – заміна вікон) – 570,0 тис. грн.;
поточний ремонт обладнання та мереж топкової Пирятинського ліцею –
150,3 (у т.ч. вартість придбаних матеріалів: котли АОГВ 96КС (2 шт.) –
90,0 тис. грн.; комплект газової автоматики на котел АОГВ 96КС –
6,4 тис. грн.);
поточний ремонт системи теплопостачання приміщень (теплотраси)
Пирятинського ліцею – 98,7 тис. грн. (у т.ч. вартість придбаних матеріалів 62,7 тис. грн.);
поточний ремонт димових труб (утеплення) Пирятинського ліцею 30,9 тис. грн.;
поточний ремонт системи теплопостачання (теплотраси) школи в
с. Олександрівка – 114,4 тис. грн. (вартість придбаних матеріалів 85,9 тис. грн.);
поточний ремонт приміщення ДНЗ „Ромашка“ в с. Олександрівка
(зовнішнє утеплення стіни) – 44,5 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення Олександрівської ЗОШ І ступеня (зовнішнє
утеплення стіни) – 34,4 тис. грн.;
поточний ремонт системи опалення в ДНЗ „Червона шапочка“ –
84,9 тис. грн.; (у т.ч. вартість придбаного котла „Ретра 65-3М“ - 43,8 тис. грн.);
поточний ремонт ДНЗ „Червона Шапочка“ (заміна вікон на
енергозберігаючі) – 33,5 тис. грн.;
поточний ремонт ДНЗ „Пролісок“ (заміна вікон на енергозберігаючі) –
52,5 тис. грн.;

поточний ремонт системи опалення СЮТ (заміна розширювального бака)
– 7,0 тис. грн.;
поточний ремонт адмінбудівлі старостату у с. Олександрівка (заміна
вікон та дверей на енергозберігаючі) – 49,1 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення Калиновомостівської школи (заміна вікон
та дверей на енергозберігаючі у ДНЗ) – 32,8; тис. грн.;
поточний ремонт приміщення гуртожитку на плоші Героїв Майдану, 2 у
м. Пирятин (заміна вікон на енергозберігаючі) – 62,2 тис. грн.;
придбання твердопаливного котла „Ретра-3М“ (80 кВт) для ЦДЮТ –
59,8 тис. грн.;
проведення енергетичного аудиту 6 об’єктів комунальної власності
(Пирятинський ліцей, опорний заклад Пирятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6,
ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Червона шапочка“ та Школа естетичного
виховання).
Для поліпшення спортивної інфраструктури Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади проведені наступні заходи:
реконструкція (технологічне забезпечення зворотнього водопостачання)
басейну Пирятинського ліцею – 630,8 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення великого спортивного залу Пирятинського
ліцею – 188,9 тис. грн.;
встановлення спортивного обладнання у спортзалах Пирятинського ліцею
18,9 тис. грн.;
поточний ремонт козирка приміщення ДЮСШ - 34,7 тис. грн.;
облаштування нічної підсвітки фасаду приміщення ДЮСШ (спонсорські
кошти);
придбання синтетичного покриття „Штучна трава“ для спортивного
майданчика розміром 20 м х 30 м та монтаж на місці експлуатації у ЗОШ № 1 –
283,6 тис. грн.;
придбання огорожі для спортивного майданчика у ЗОШ № 1 180,1 тис. грн.;
придбання та становлення воріт гандбольних із щитом баскетбольним
1050 х 1250 (2 шт.) на спортивному майданчику у ЗОШ № 1– 21,4 тис. грн.
З метою покращення технічного стану будівель та належного утримання
обʼєктів комунальною власності виконавчим комітетом у 2017 році проведено
наступні роботи:
поточний ремонт їдальні та санвузла в приміщенні Пирятинської ЗОШ
№1 – 97,9 тис. грн.;
придбання та облаштування ганків металевих (2 шт) у Пирятинській ЗОШ
№ 1 – 19,6 тис. грн.;
поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення харчоблоку
Пирятинського ліцею – 33,7 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення навчальної майстерні ЗОШ № 4 по
вул. Соборна, 38 – 104,9 тис. грн.;

поточний ремонт електромережі майстерні трудового навчання ЗОШ І-ІІІ
ст. № 4 по вул. Соборна,36 – 41,1 тис. грн.;
поточний ремонт чотирьох навчальних класів в приміщенні ЗОШ № 6 200,0 тис. грн.;
поточний ремонт покрівлі Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступеня № 6 – 97,6 тис. грн.;
встановлення огорожі із західної та північної сторін території ЗОШ № 6 –
93,3 тис. грн.;
поточний ремонт відмостки Центру дитячої та юнацької творчості – 17,0
тис. грн.;
поточний ремонт сисеми опалення та водопостачання ДНЗ „Ромашка“ в
с. Олександрівка – 17,3 тис. грн.;
облаштування ганку з пандусом у ФАПі с. Олександрівка –7,0 тис. грн.;
поточний ремонт відмостки приміщення Олександрівської ЗОШ І ступеня
– 45,0 тис. грн.;
поточний ремонт покрівлі сільського клубу в с. Олександрівка –
105,8 тис. грн.;
поточний ремонт сільського клубу у с. Олександрівка (заміна вікон та
дверей, внутрішні ремонтні роботи) – 50,6 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення міської ради (кабінети загального відділу)–
113,7 тис. грн.;
поточний ремонт заднього ганку Пирятинського музею з облаштуванням
пандусу - 11,1 тис. грн.;
встановлення огорожі земельної ділянки біля приміщення гуртожитку на
плоші Героїв Майдану, 2 у м. Пирятин – 65,0 тис. грн.;
проведення електротехнічних вимірів у сфері контролю умов безпеки
праці електроустановок на об’єктах комунальної власності – 10,9 тис. грн.;
виготовлення технічної документації (техпаспорту) на три об´єкти
комунальної власності (ДЮСШ, Калиновомостівську та Олександрівську ЗОШ)
– 10,5 тис. грн.
В рамках реалізації проектних пропозицій по Громадського бюджету у
2017 році на об’єктах комунальної власності виконано:
облаштування вхідної групи Пирятинського ліцею – 91,9 тис. грн.;
встановлення металевих утеплених дверей (2 шт) у приміщенні СЮТ –
8,0 тис. грн.;
Крім того, з метою забезпечення господарської діяльності закладів освіти
у 2017 році для їх потреб придбано 2 комплекти будівельних риштувань (ліцей
та школа № 4), 3 бетонозмішувачі (ліцей, школа № 4 та школа № 6). Для
забезпечення правильності обліку спожитих енергоносіїв протягом року
проведено ряд повірок лічильників газу та електроенергії. Згідно з приписами
відповідних служб придбано та замінено 2 лічильники газу (школа № 4) і 2
лічильники електроенергії (школа № 1), придбано 2 та повірено 1 коректор
об’єму газу типу „Тандем“.

В рамках виконання заходів Програми переведення на індивідуальне
(поквартирне) опалення житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік
виконавчими органами здійснено:
виготовлення робочого проекту „Реконструкція існуючої системи
газопостачання житлового будинку № 62 по вул. Європейська в м. Пирятин
Полтавської області“ – 34,2 тис. грн.;
виготовлення робочого проекту „Реконструкція існуючої системи
газопостачання житлового будинку № 64 по вул. Європейська в м. Пирятин
Полтавської області“ – 35,1 тис. грн.;
реконструкцію існуючої системи газопостачання житлового будинку
№ 62 по вул. Європейська в м. Пирятин (зовнішня мережа) – 33,0 тис. грн.;
реконструкцію існуючої системи газопостачання житлового будинку №
64 по вул. Європейська в м. Пирятин (зовнішня мережа) – 23,0 тис. грн.
З метою вирішення проблеми з водопостачанням у сільській місцевості
влаштовано фундаменти і буріння водних свердловин „Будівництво
експлуатаційної артезіанської свердловини в с. Заріччя Пирятинського району
Полтавської області для водозабезпечення господарсько-питних потреб
мешканців сіл Заріччя та Голобородька“ - 549,5.
Протягом 2017 року виконавчим органом підготовлено та подано на
розгляд депутатського корпусу міської ради 1 проект рішення щодо надання
майна комунальної власності в оренду (котельня на вул. Європейська, 4д), та 3
проекти рішень щодо списання об’єктів комунальної власності, з яких 2 було
затверджено і 1 відправлено на доопрацювання. Загалом з балансу міської ради
списано 3 будівлі (сарай ЦДЮТ, майстерня та надвірний туалет ЗОШ № 4), з
балансу КП „Каштан“ - 2 будівлі (сарай та нежитлове приміщення „молочної
кухні“).
Відповідно до вимог Закону України ,,Про приватизацію державного
житлового фонду“ в 2017 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:
16 квартир (у т.ч. один одноквартирний будинок), загальною площею
891,7 кв.м. (у т.ч. житлова площа склала 506,0 кв.м). При цьому своє право на
безоплатну приватизацію житла використало 47 осіб.
У 2017 році за консультацією та наданням практичної допомоги в
оформленні документів з питань приватизації житла та довідок відповідного
змісту щодо прийняття чи неприйняття участі в приватизації квартир
(будинків) звернулося 52 особи.

8. Повноваження в галузі будівництва та житлово-комунального
господарства

Повноваження в галузі будівництва
СЛАЙД 2
З метою реалізації державної політики в сфері містобудування
виконавчим комітетом було проведено значну роботу із розроблення історикоархітектурного опорного плану та Генерального плану міста Пирятин.
В рамках розробки зазначеного плану проведено громадські слухання
щодо проекту Генерального плану міста та розглянуто на засіданні
архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури
Полтавської облдержадміністрації. Отримано позитивний експертний звіт щодо
розгляду містобудівної документації.
Генеральний план розвитку м.Пирятин Полтавської області затверджено
рішенням тридцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 24 січня 2018 року № 2.
На засіданні Науково-методичної ради з питань охорони культурної
спадщини Міністерства культури України розглянуто науково-проектну
документацію „Історико-архітектурний опорний план з визначенням територій
історичних ареалів м.Пирятин Полтавської області“ та „Зони охорони пам’яток
м.Пирятин Полтавської області“ із подальшим її погодженням.
На завершальній стадії розроблення план зонування території міста
Пирятин. Після врахування пропозицій та зауважень (11 січня 2018 року) буде
винесено на затвердження сесією Пирятинської міської ради.
СЛАЙД 3
Для вирішення питань щодо покращення експлуатаційних якостей
об’єктів комунальної власності було замовлено, підготовлено вихідні дані та
розроблено 54 проектно-кошторисних документацій. Із яких :
1) 21 - по реконструкції вуличного освітлення;
2) 3 - по капітальному ремонту дорожнього покриття;
3) 10 - по капітальному ремонту об’єктів комунальної власності (заміна
вікон на енергозберігаючі);
4) 2 - по реконструкції системи газопостачання житлових будинків
(переведення на індивідуальне опалення);
5) 6 - по облаштуванню спортивних майданчиків;
6) 6 - по реконструкції об’єктів комунальної власності (реконструкція
покрівлі ЗОШ № 6 – влаштування шатрового даху, реконструкція частини
будівлі ліцею – прибудова вестибюлю басейна та надбудова мансардного
поверху, технологічне забезпечення басейну, реконструкція будівлі ДЮСШ –
облаштування залу для стрибків, реконструкція частини гуртожитку під ЦНАП,
реконструкція водопровідної мережі по вул.Острів, Лермонтова, Кутузова);

7) 4 - по капітальному ремонту об’єктів комунальної власності (ДНЗ
„Сонечко“ – утеплення будівлі та заміна вікон, ЦДЮТ – ремонт покрівлі, ЗОШ
№4 – ремонт спортивного залу, Меморіал Вічної Слави – облаштування
мощення та ремонт постаменту „Вічний вогонь“);
8) 1 по будівництву полігона ТПВ на місці невпорядкованого
сміттєзвалища;
9) передпроектні пропозиції по реконструкції Калиновомостівської ЗОШ
під громадський центр села К.Міст.
СЛАЙД 4, 5
Для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог
державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю
виконаних будівельних робіт та їх обсягами проведено координування
будівництва на об’єктах комунальної власності.
Так було завершено перший етап по облаштуванню басейну
Пирятинського ліцею – проведено внутрішньо будівельні роботи.
Після здійснення коригування ПКД відновилося проведення робіт в
частині будівлі колишнього гуртожитку для облаштування в ньому Центру
надання адміністративних послуг.
СЛАЙД 6
У зв’язку із створенням Пирятинської ОТГ та, відповідно, розширенням
штату, виникла необхідність у облаштуванні додаткових приміщень для
розміщення працівників. Для забезпечення додатковою площею було
проведено ремонт частини будівлі гуртожитку під
приміщення
адміністративного призначення.
Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і
зв'язку
СЛАЙД 7
З метою створення сучасної інфраструктури населених пунктів
Пирятинської ОТГ, створення комфортних та безпечних умов проживання
громадян проведено облаштування вуличного освітлення протяжністю 19,311
км та встановлено 276 ліхтарів загальною вартістю 1495,360 тис.грн.:
м. Пирятин - 17,341 км, 249 ліхтарів, 32 вулиці, 1330205,67 грн.;
с.Олександрівка - 0,98 км,14 ліхтарів, 3 вулиці, 62947,78 грн.;
с.Калинів Міст - 0,99 км, 13 ліхтарів, 1 вулиця, 101135,99 грн.
Для освітлення с.Верхоярівка – виготовлено ПКД, на підставі якої будуть
проведені роботи у 2018 році.

СЛАЙД 8, 9
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:
капітальний ремонт дорожнього покриття виконано по вулицях:
Спартака, Водостічна, Приудайський узвіз, пр.Косий та Бурячний в м.Пирятин
та вул. Степова в с.Олександрівка;
облаштовано тротуари по вул.Аврущенка та Героїв Майдану в
м.Пирятин.
Загальний обсяг робіт складає 9,937 тис.кв.м. (у 2016 році - 6,5 тис. кв.м
у 2015 році - 1,8 тис.кв.м), вартість робіт склала 2323,102 тис.грн.;
поточний ремонт (асфальтування) дорожнього покриття проведено на 35
вулицях міста та 3 тротуарах, загальний обсяг виконаних робіт склав
8,518 тис.кв.м (для порівняння: у 2015 році - 1,785 тис.кв.м, у 2016 – 12,0
тис.кв.м), вартість робіт склала 3058,8475 тис.грн.
Крім цього, на 11 вулицях міста проведено грейдерування із
влаштуванням щебеневої основи в обсязі 22,266 тис.кв.м., на суму
562,624 тис.грн. У с.Калинів Міст проведено грейдеровано вул.Калинову (від
заасфальтованої в 2016 році її частини до монастиря), як підготовчий етап до
проведеного капітального ремонту, пр.Косий в м.Пирятин. Загальний обсяг
робіт складає 3,28 тис.кв.м., вартість робіт – 17,916 тис.грн.
СЛАЙД 10
В травні 2017 року завершено реалізацію Проекту-переможця обласного
конкурсу розвитку територіальних громад „Облаштування скверу „Фантазія“,
будівництво та облаштування якого здійснювалося за кошти обласного
бюджету, бюджету міської ОТГ та угоди про соціально-економічне партнерство
з ПАТ „Пирятинський сирзавод“. Встановлено дитячий ігровий комплекс,
лавки, вуличні ліхтарі, велосипедну стоянку, вимощено доріжки. Для зручності
відвідувачів ФОП Олександр Румянцев забезпечив вільну Wi-Fi зону. Як
фінішний етап в облаштуванні скверу „Фантазія“ був встановлений дерев’яний
місток (виготовлений ДП „Пирятинське лісове господарство“ та
ТОВ „Оріон“) та змонтований (НПП „Пирятинський“) каркас клумби.
Першого червня, в День захисту дітей, відбулося його урочисте
відкриття. У листопаді у сквері „Фантазія“ в рамках проекту „Година з татом“,
що стартував за ініціативи ветеранів АТО, відкрито канатне містечко.
СЛАЙД 11
З метою покращення благоустрою міста облаштувано майданчик перед
школою естетичного виховання, незавершену частину тротуару біля ЦНАПу та

для переходу до нього, поновлено два тротуари у сквері біля Меморіалу Вічної
Слави.
СЛАЙД 12
Для організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних
засадах з цією метою трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення було
проведено соціально-екологічну акцію з прибирання - „Зробимо Україну
чистою разом!“. У результаті на території Пирятинської ОТГ, зокрема в місті
та селах: Олександрівка, Калинів Міст, Верхоярівка, впорядкувано близько 20
місць: березовий сквер на АС-1, вул. Цибаня, прилегла до міського кладовища
територія, сквер по вул. Спартака, березова алея по вул. Січових Стрільців,
пляж по вул. Замок, під’їзна дорога до о.Масальський, прилегла до Єврейського
кладовища територія, залізнична станція „Пирятин“. Було залучено близько
700 осіб та 20 одиниць техніки.
Мешканці міської об’єднаної територіальної громади приєдналися до
всесвітньої ініціативи „Дерева миру“, З метою озеленення території населених
пунктів, створення невеличких куточків благоустрою висаджено 769 саджанців
дерев та кущів. Основними місцями висадки стали: березова алея по вул.
Жовтнева – 100 беріз, березова алея по вул. Полтавська – 50 беріз, міський
цвинтар – 50 саджанців ялівця. Крім того, зелені насадження висаджено в
сквері „Фантазія“, біля пандусів школи естетичного виховання та магазину
„Фора“ (по вул. Соборна). До акції приєдналися школи та дошкільні навчальні
заклади м.Пирятина, сіл: Олександрівки і К.Міст, Станція юних техніків і
Центр дитячої та юнацької творчості.
СЛАЙД 13
З метою підтримки ініціатив жителів об’єднаної громади, забезпечення
їхньої участі у розвитку мікрорайонів міста та сіл, створення умов для
активного дозвілля дітей продовжено роботу по облаштуванню дитячих
майданчиків. За підтримки ініціативних груп мешканців вулиць впродовж року
було встановлено 9 ігрових комплексів: вул. Соборна, 14 та 47, вул.Полтавська,
10, вул. Цибаня, 3, вул. Абаканська, 102а та 102б, вул.Спартака, вул.Січових
Стрільців, Опорний заклад Пирятинська загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 6 та в селах: Олександрівка, Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище і Заріччя.
СЛАЙД 14
У результаті конкурсу на визначення пасажирського перевізника на
міському маршруті № 3 „Ринок – АС-1 (по вул.Гагаріна через вул.Київська)“,
переможцем стало ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“, з яким укладений Договір
на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
терміном на 5 років.
Впродовж 2017 року рішеннями виконкому міської ради надано 2 дозволи
на розміщення рекламних засобів:
1)
НПП „Пирятинський“ (по вул.Європейська)

2)
ТОВ „УКРГАЗ РЕСУРС“ (по вул.Сумська, 16).
Продовжено термін дії дозволу на розміщення рекламного засобу ФОП
Кривохвосту Д.М. на майдані Незалежності, 3.
СЛАЙД 15
Відповідно до наданих повноважень проведено щорічний 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. Відповідний список затверджено
рішенням виконкому міської ради від 19.01.2018 № 10.
Станом на 01.01.2018 на обліку перебуває 151 громадянин, з них: 71
особа - на першочергове отримання житла (багатодітні сім’ї, одинокі матері,
„Матері-героїні“, учасники бойових дій, сім’ї, які виховують дитину-інваліда,
інші); 35 осіб – на позачергове отримання житла (переселенці з зони аварії на
ЧАЕС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, інваліди війни та інші).
Списки громадян, які перебувають на квартирному обліку, у формі
відкритих даних розміщені на електронному веб-сервісі „Розумне місто“.
Проведено відповідні заходи щодо ведення Єдиного державного реєстру
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Видано один ордер на заселення жилої площі у відомчий будинок.
СЛАЙД 19
КП „Каштан“
Відповідно до програми „Утримання служби благоустрою комунального
підприємства „Каштан“ на 2017 рік“ проведено капітальний ремонт бульдозера
Т-130 (247,0 тис.грн.), придбано: трактор МТЗ-82 (526,0 тис.грн.), трактор МТЗ320.4 з відвалом та щіткою (349,9 тис.грн.), причіп 2ПТС4
(120,0
тис.грн.), поворотний відвал до трактора (39,0 тис.грн.), подрібнювач гілок
(78,0 тис.грн.), 2 бензокоси (29,998 тис.грн.) та 2 бензопили
(25,448 тис.грн.).
Також для покращення стану ґрунтових доріг міста та утримання вулиць
міста в зимовий період було придбано автогрейдер BGD-140. Загальна вартысть
якого склала 2500,0 тис.грн., з яких 1406,2 тис.грн. субвенція на розвиток
інфтраструктури із Державного фонду регіонального розвитку,
500,0
тис.грн – обласний бюджет та 593,8 тис.грн. – місцевий бюджет.
СЛАЙД 20
Продовжується вирішення питань з організації системи збору твердих
побутових відходів. На території міста розширено мережу збору ТПВ:
облаштовано 6 критих контейнерних майданчиків та встановлено додаткові
контейнери.
В рамках Програми придбано баки для роздільного збирання сміття.
Впровадження сортування відходів планується розпочати із дошкільних
навчальних закладів.

Окрім цього, в рамках Програми на умовах співфінансування (50/50) із
Фондом охорони навколишнього природного середовища Полтавської області
було придбано 100 євроконтейнерів (1,1 м3) загальною вартістю 820,0 тис.грн.
СЛАЙД 21
Для щорічного проведення озеленення міста працівниками комунального
підприємства висаджено 184 саджанці кущів та дерев та
2277 штук
розсади квітів загальною вартістю 31,206 тис.грн.
На виконання вимог рішень виконкому, з метою забезпечення безпеки
дорожнього руху придбано та встановлено 20 дорожніх знаків
(8,451 тис.грн.), нанесено дорожню розмітку (14,129 тис.грн.), придбано
піскосуміш та гранвідсів 331,8 тон (182,936 тис.грн.).
СЛАЙД 22
Для популяризації здорового способу життя, розвитку фізичної культури і
спорту за місцем проживання громадян, створення умов для активного дозвілля
молоді із обласного фонду було передано кошти в сумі
600,0
тис.грн. для облаштування спортивних майданчиків. По вул. Аврущенка,
Визволення, Європейська, Полтавська, Саксаганського та Спартака було
підготовлено основу майданчика та встановлено спортивне обладнання для
занять воркаутом (733,44 тис.грн.).
Також продовжується робота щодо впорядкування адресного
господарства міста. Виготовлено 29 аншлагів із назвами вулиць та 72 – із
номерами під’їздів будинків (10,34 тис.грн.).
Відповідно до програми „Обладнання вузлами обліку теплової енергії
(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина
на 2017 рік“ будинок 4б по вул.Європейська обладнано тепловим лічильником.
Реалізація програми відбувалася на умовах співфінансування із жителями
будинку (33,714 тис. грн. КП „Каштан“ та 22,48 тис.грн. мешканці).
СЛАЙД 23
КП „Пирятинський міський водоканал“
Здійснено заміну ліній водопостачання, а саме:
вул. Завокзальна (500м), вул. Молодіжна (100м), вул. Зоряна (150м), вул.
Маяковського (100м), вул. Січових Стрільців (280м), вул. Ярмаркова (280м),
загальною вартістю 47,6 тис.грн.
Відповідно до Програми замінено мережу по пров.Річний (200м) та вул.
Абаканська (800м), на загальну суму 28,8 тис.грн.
А також проведено заміну мереж по вул.Сікорського І. (500м),
вул.Набережна (150м), вул.Пушкіна (до о. Масальський) (187м),
вул.Л. Українки (300м) та в с. К. Міст (2000м) і с. Олександрівка (1100м).
В рамках проекту міжмуніципального співробітництва Пирятинської
міської ради, Дейманівської та Тарасівської сільських рад „Підвищення якості
водозабезпечення територіальних громад“ в рамках проекту АОТГ

„Впровадження сучасних інструментів муніципального менеджменту в нових
ОТГ“ за фінансової підтримки Ради Європи проведено заміну мережі (2500 м),
відремонтовано водонапірну вежу в с.Олександрівка (30,0 тис.грн.),
огороджено її санітарно-захисну зону.
СЛАЙД 24
У результаті господарської діяльності підприємства встановлено люки
на 12 вулицях міста та в с.Олександрівка на загальну суму 21,2 тис.грн. та
здійснено заміну запірної арматури на 4 вулицях міста та в с.Олександрівка та
с.Прихідьки, вартістю 7,9 тис.грн.
Для підвищення експлуатаційних якостей будівель підприємства
проведено їх капітальні ремонти. Обсяг фінансування становить 526,7 тис.грн.
СЛАЙД 25
Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди
З метою покращення матеріально-технічної бази Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд та покращення надання послуг в рамках
обласної Програми на умовах співфінансування (50/50) із Фондом охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області було придбано
автомобіль мулососний, загальна вартість якого 3590,0 тис. грн., та атомобіль
Renault Kangoo – 194,74 тис.грн.
У 2017 році виконано ремонти електродвигунів, відвідних лотків,
колодязів, компресорів на загальну суму
128,32 тис.грн., придбано
устаткування та запчастини сумарною вартістю 596,288 тис.грн.
Для каналізування міста та надання якісних послуг із водовідведення,
розпочато роботу щодо розробки проектно-кошторисної документації по
реконструкції каналізаційного колектору від КНС № 1(вул.Січових Стрільців,
21в) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23).
СЛАЙД 26
З метою підвищення експлуатаційних якостей будівлі та покращення
готельного сервісу адміністрацією КП „Готель „Пирятин“ було проведено
ремонт вестибюлю, сходових клітин та санвузла, продовжено ремонтні роботи
в частині номерів. Замінено частину лінії водопостачання та встановлено насос
теплопостачання. Загальна вартість всіх робіт та закупленого обладнання
становить 176,2 тис.грн.

9. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

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.
З метою позитивного розгляду звернень та забезпечення законних прав
громадян та юридичних осіб відділом із земельних та екологічних питань
підготовлено та прийнято сесію Пирятинської міської ради 107 проектів, які
стосуються сфери земельних відносин та екології з 357 прийнятих сесією в
2017 році.
В 2017 році проведено розподіл території міського сміттєзвалища на дві
земельні ділянки площами 10,0 та 6,5 га. На земельну ділянку площею 6,5 га
укладено договір суперфіцію між Пирятинською міською радою та
Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, з
метою будівництва на ній сучасного полігону твердих побутових відходів.
За звітний періоду 75 громадян отримали дозволи на розробку технічних
документацій із землеустрою. 58 осіб отримали дозволи на затвердження
технічних документації із землеустрою, а земельні ділянки передано
безоплатно у приватну власність.
Громадянам надано 11 дозволів для розробки проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної власності,
затверджено 5 проектів землеустрою. Крім того, 10 учасників бойових дій на
сході України отримали дозволи на затвердження проектів землеустрою та
отримали у приватну власність 10 га земель для ведення особистого
селянського господарства в с. Верхоярівка.
З метою наповнення бюджету громади та допомоги у ефективному
веденні господарської діяльності юридичним особам, фізичним особам та
фізичним особам-підприємцям надано 11 дозволів на розробку технічних
документацій із землеустрою та 2 дозволи на розробку проектів землеустрою. А
затверджено 5 технічних документацій із землеустрою та
2 проекти
землеустрою. Крім того, суб’єктам господарської діяльності надано 6
дозволів на розробку технічних документацій із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок, затверджено 2 такі технічні документації.
В 2017 році заключено та поновлено 17 договорів оренди земельних
ділянок на загальну площу 6,7412 га, з них:
з фізичними особами 9 договорів оренди площею 1,7124 га;
з юридичними особами 8 договорів площею 5,0288 га.
Припинено 3 договори оренди (загальною площею 0,0651га) з фізичними
особами.
З метою забезпечення дозвілля дітей та молоді прийнято рішення щодо
резервування земельної ділянки за адресою: вул.Соборна, 10-А, в м. Пирятин,
орієнтовною площею 0,09 га для будівництва майданчика для скейтбордингу.
Від користування за земельні ділянками, які перебувають в приватній
власності та на правах оренди в 2017 році до бюджету ОТГ надійшло
8 млн.127 тис 729 грн., що на 503 тис.250 грн. (6,6%) більше ніж в 2016 році.

В розрізі видів надходжень за використання земель плата поділяється на:
орендну плату з фізичних осіб - 628 тис.081 грн.;
орендну плату з юридичних осіб - 5 млн.472 тис.400 грн.;
земельний податок з фізичних осіб – 105 тис.428 грн.;
земельний податок з юридичних осіб - 1 млн. 460 тис.грн.
Продовжується робота по обстеженню території населених пунктів
міської ради з метою виявлення користувачів земельних ділянок, які
ухиляються від сплати за землю.
Паралельно проводилась робота з власниками споруд на території
колишньої „меблевої фабрики“, а також власниками споруд на території
колишнього підприємства „Райагробуд“ з метою заключення договорів оренди
на земельні ділянки.
На даний час залишається не вирішеним питання забезпечення
земельними ділянками для індивідуальної житлової забудови для учасників
бойових дій. У 2017 році на адресу міської ради надійшло 8 таких звернень.
Відділом із земельних та екологічних питань ведеться облік заяв. На даний час
потребують виділення землі 69 осіб. Окрім зарезервованої земельної ділянки
по вул.Урожайна, планується також виділення ділянок по вул.Цибаня в районі
ДП „Пирятинський лісгосп“.
У 2017 році працівниками відділу із земельних та екологічних питань
надано громадянам 1240 довідок про користування землею, з них:
1179 (95,1%) - надано для подання до управління соціального захисту
населення Пирятинської райдержадміністрації для отримання допомоги по
малозабезпеченості та для подання до Пирятинського районного центру
зайнятості при встановленні осіб на облік працевлаштування;
61 (4,9%) - для подання до органів нотаріату при оформленні спадщини
на нерухоме майно, державної фіскальної служби України та органів місцевого
самоврядування.
Проведено щорічний конкурс з благоустрою до дня міста „Найкращий
будинок та благоустрій території“. Визначено переможців та призерів в трьох
номінаціях:
- найкращий приватний будинок;
- найкраща клумба міста;
- найкращий під’їзд багатоквартирного будинку.
З метою запобігання забруднення природнього навколишнього
середовища та попередження захворювань людей внаслідок потрапляння до
відкритого грунту та води хімічними елементами, що містяться в батарейках
(свинець, ртуть, кадмій, цинк) відділом ініційовано облаштування 4-х пунктів
прийому відпрацьованих елементів живлення на території Пирятинської міської
ради, а саме:
в адміністративному приміщенні міської ради;
в Центрі надання адміністративних послуг;
в Олександівському та Калиновомостівському старостатах.

Після збору батарейки будуть передані для подальшої утилізації за
новітніми технологіями на спеціалізоване підприємство.
В 2017 році проведено моніторинг та виявлено 14 місць самовільного
видалення громадянами твердих побутових відходів на території ОТГ з метою
їх локалізації та поступової ліквідації.
В звітному періоді, проводились роботи щодо розширення мережі
організованого збору та вивезенню ТПВ з населених пунктів міської ОТГ,
зокрема було збільшено кількість контейнерів для збору сміття в селах
Калинів Міст, Верхоярівка та Олександрівка.
Проведено 11 виїзних комісій щодо обстеження стану зелених насаджень.
Сформовано 35 актів обстежень та видано 36 ордерів на видалення аварійних
дерев.
Відділом опрацьовано 83 звернення громадян щодо встановлення меж
земельних ділянок, неналежного утримання домашніх тварин, неналежного
утримання територій домогосподарств та об’єктів приватної власності,
видалення дерев на сусідніх земельних ділянках, які несуть загрозу майну
громадян, порушення норм пожежної безпеки, прибирання будівельних
матеріалів із земель загального користування, щодо шкоди завданої дикими
тваринами домогосподарствам та 12 запитів на отримання публічної
інформації.
10. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту
Повноваження у сфері освіти
Діяльність освітньої галузі спрямована на впровадження Концепції Нової
української школи, створення належних умов навчання і виховання учнівської
молоді.
У 2017 році у Пирятинській ОТГ функціонувало 14 закладів освіти: 4
заклади загальної середньої освіти (Пирятинський ліцей, Опорний заклад
Пирятинська зш І-ІІІ ст. №6 з Олександрівською філією, Пирятинська зш
ІІІІ ст. № 4, Пирятинська зш І-ІІ ст. № 1), 7 закладів дошкільної освіти (ДНЗ
„Пролісок“, ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Сонечко“, ДНЗ „Червона
Шапочка“, ДНЗ „Калинка“ с. Калинів Міст, ДНЗ „Ромашка“
(с.
Олександрівка) та 3 заклади позашкільної освіти (ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ).
Дошкільна освіта
У Пирятинській ОТГ працювало 7 закладів дошкільної освіти, з них 5 – в
міській, 2 – в сільській місцевості. У 2017 році в них функціонувало 25 груп, в
яких виховувалося 617 дітей.
Вжито заходів щодо підвищення рівня охоплення дітей дошкільною
освітою та поліпшення її якості. При школах створені групи по підготовці дітей
до школи, а при дошкільних закладах – консультпункти. Забезпечення
готовності дитини до навчання в школі та її соціальна адаптація є одним із

основних напрямків діяльності таких закладів.
Рівень охоплення дітей дошкільною освітою становить 82% від кількості
дітей 3 - 5 років, 100% від кількості дітей 5 - 7 років.
У 2017 році педагогічні колективи закладів дошкільної освіти творчо та
відповідально працювали над проблемою ,,Створення умов для максимального
розвитку особистості дитини дошкільного віку відповідно до її потенційних
можливостей“, з цією метою їх діяльність була спрямована на різнобічний,
гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.
Проводилася робота щодо підвищення рівня наукового та науковометодичного забезпечення педагогічних працівників закладів дошкільної
освіти: внутрісадкові семінари, педагогічні слухання, педагогічні марафони,
тренінги, ,,круглі столи“, конкурси, творчі звіти тощо.
Загальна середня освіта
Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої
освіти у 2017 році забезпечували 4 заклади загальної середньої освіти, у яких
здобували освіту 1981 учень (минулого року – 1972).
Поряд з традиційною денною формою навчання створено умови для
здобуття повної загальної середньої освіти індивідуально, чим і скористалися 7
учнів, з них 3 у Олександрівській філії (так як наповнюваність класів менше 5
учнів), 4 хворих дітей, з них 3 потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку.
З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на
освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство
відкрито 5 класів з інклюзивним навчанням: на базі Опорного закладу
Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 – чотири класи, 8 учнів, Пирятинської зш І-ІІІ ст.
№ 4 – один клас, 1учень.
У 2017 році документ про загальну середню освіту отримало 143
випускники, з них 2 екстерном, про базову загальну середню освіту – 180 учнів
9-х класів.
У школах Пирятинської міської ради працювало 189 вчителів.
Належна робота здійснювалася в напрямку підвищення фахової
майстерності педагогічних працівників у ході курсової перепідготовки (план
виконано на 100%).
Атестаційною комісією ІІ рівня проведено атестацію 44 педагогічних
працівників.
Створення опорної школи
Рішенням дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 23.12.2016 № 340 створено Опорний заклад Пирятинська зш І –
ІІІ ступенів № 6 з Олександрівською філією. Наприкінці грудня 2016 року
Пирятинська міська рада отримала на розвиток галузі освіти додаткову
субвенцію із державного бюджету розміром 4 396,8 тис. грн. для оснащення
опорної школи. В Опорний заклад Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІІ
ступенів № 6 придбано кабінет фізики, кабінет інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій (2 комплекси, 15+1), закуплено навчальне
обладнання та комп’ютерну техніку для кабінетів фізики, хімії, біології,
географії, історії, інформатики, англійської мови (вартість 2955464,00).
Проведено поточний ремонт покрівлі.
Рішенням тридцять другої сесії сьомого скликання від 22.12.2017
№
356 „Про внесення змін до складу освітнього округу та реорганізацію закладів
освіти в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“ в
освітньому окрузі в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади завершено процедуру створення опорних закладів та їх філій.
На даний час функціонують 3 опорні школи та 2 філії: Пирятинський
ліцей з Філією, Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 та
Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 з
Олександрівською філією.
Профільне та професійне навчання
Профільним навчанням охоплено 100 % учнів 10-11 класів.
З метою забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у
відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і
потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність,
яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між
загальною середньою і професійною освітою, організоване професійне
навчання у 2 закладах загальної середньої освіти. На базі Опорного закладу
Пирятинська зш І-ІІІ ст. №6 учні 10-11 класів міста та району мали змогу
здобути професію „перукаря-модельєра“ (15 учнів) і „молодшої медичної
сестри по догляду за хворими“ (13 учнів), а на базі Пирятинської зш І-ІІІ ст. №4
– „кухаря ІІІ розряду“ (30 учнів) і „водія категорії „В“ і „С“ (30 учнів).
Підвезення учнів
Для забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця
навчання і додому учнів та педпрацівників за закладами загальної середньої
освіти Пирятинської міської ради закріплені території обслуговування з
урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних
працівників, розроблені та затверджені спеціалізовані транспортні маршрути,
встановлені зупинки шкільних автобусів, складені схеми маршруту та розклад
руху.
242 учні стовідсотково забезпечені підвезенням до місця навчання і
додому, з них шкільними автобусами – 62.
Робота з обдарованими учнями
Змістовному дозвіллю учнів в позаурочний час сприяла організація
роботи предметних гуртків на базі шкіл Пирятинської ОТГ. На базі закладів
освіти у 2017 році працював 41 гурток (864 учні). Це в основному гуртки
початково-технічного,
предметно-технічного,
інформаційно-технічного,
художньо-технічного та художньо-естетичного профілів.
Школярів постійно залучають до участі у Всеукраїнських, обласних

конкурсів: математичного, природничого, українознавчого напрямків – з
української мови імені П.Яцика, „Колосок“, „Кенгуру“, „Соняшник“, „Бобер“,
„Левеня“, „Кришталева сова“, „Геліантус“ та інші.
Протягом навчального року школярі брали активну участь у
різноманітних обласних, міжнародних та всеукраїнських конкурсах,
вікторинах, фестивалях, олімпіадах, де отримали 16 призових місць, а також
мають значну кількість призових місць на районних та міських етапах.
Протягом року діяли міські цільові програми:
Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (66 тис. грн.);
Оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році (374,32 тис. грн.);
Місцева влада турбується про талановиту молодь, з цією метою
затверджено Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Цьогоріч стипендії у
трьох номінаціях отримують 13 учнів.
За високі досягнення у навчанні були нагороджені 5 випускників, серед
них – 1 золота та 4 срібні медалі.
У 2017 році у Пирятинському ліцеї та Опорному закладі Пирятинська зш
І-ІІІ ст. №6 почали працювати за науково-педагогічним проектом „Інтелект
України“, проектом „Розумники“ із використанням технології Smart Kids.
Пирятинський ліцей та Опорний заклад взяли участь в міському етапі
освітнього проекту „Відкривай Україну“. На шкільному етапі команда „Global“
обладнала рекреацію для дітей з особливими освітніми потребами, команда
Пирятинського ліцею „Ювентус“ встановила радіовузол. Результатом участі на
обласному етапі стало облаштування дитячого майданчика для маленьких
мешканців мікрорайону Опорного закладу.
Робота методичного кабінету відділу освіти
Методкабінет відділу освіти розпочав свою діяльність з вересня 2017
року. За даний період було організовано та проведено: чотири науковометодичні семінари, серпневу конференцію для педагогічних працівників
закладів освіти міста, засідання творчих лабораторій для відповідальних за
виховну роботу у школах, наради для керівників закладів освіти, виставкиконкурси декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, оглядиконкурси команд КВН, міські конкурси читців, конкурс „Учитель рокуˮ,
засідання атестаційної комісії педагогічних працівників, здійснено стажування
працівників, вирішено питання щодо підготовки учителів початкових класів до
впровадження нового Державного стандарту.
Організація харчування
Організація харчування у закладах освіти Пирятинської міської ради
здійснювалася протягом року відповідно до вимог законодавства.
Гарячим харчуванням охоплено 1426 учнів (72% від загальної кількості
дітей шкільного віку).

Стовідсотково (1054 учнів) охоплені гарячим харчуванням учні 1-4
класів, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди,
діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, діти учасників АТО, дітичорнобильці. Решта учнів харчувалися за рахунок батьківських коштів.
Оздоровлення та відпочинок
У таборах відпочинку з денним перебуванням оздоровилось 554 дитини,
вартість перебування 1 дня в таборі становила 27 грн., з них 5 грн. – батьківська
доплата. В оздоровчих таборах області оздоровилось 73 дитини, за межами
області – 4. На оздоровлення та відпочинок дітей використано 374,32 тис. грн.
відповідно до міської цільової програми.
Покращення матеріально-технічної бази
Протягом 2017 року здійснювалася робота щодо покращення
матеріально-технічної бази закладів освіти. Основним було здійснення
капітального ремонту із заміни вікон та дверей на енергозберігаючі у закладах
загальної середньої освіти, ЗДО „Ромашка“, „Сонечко“, СЮТ, ЦДЮТ.
Проведено косметичні ремонти класних кімнат, коридорів, вестибюлів,
харчоблоків.
У Пирятинській зш І – ІІ ст. № 1 проведено ремонт харчоблоку та
внутрішнього туалету, встановлено спортивний майданчик.
Для закладів освіти придбано м’який інвентар, дитячі меблі, для
Пирятинського ліцею, Пирятинської зш І – ІІІ ст. № 4 та Пирятинської зш І-ІІ
ст. № 1 придбано комп’ютерні класи.
Для харчоблоку Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 придбано столи виробничі,
стелажі, лави та столи для їдальні, плиту, для Пирятинської зш І-ІІ ст. № 1 –
морозильну камеру.
Для шкіл закуплено класні дошки, загальна кількість – 33 шт.
У Пирятинській зш І-ІІ ст. № 1 замінено ворота та хвіртки, в Опорному
закладі Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 – огорожу для футбольного майданчика.
Поновлено комп’ютерну оргтехніку, кухонний інвентар.
У рамках реалізації міської програми „Шкільна парта на 2017-2019 рр.“
придбано 392 стільці та 391 парту (477,99 тис. грн.).
Позашкільна освіта
Для розвитку здібностей та обдарувань учнів, задоволення їх інтересів і
запитів у 2017 році функціонувало 3 заклади позашкільної освіти, які
відвідувало 1183 дитини. Вихованці активно брали участь у міських, обласних
та всеукраїнських конкурсах (28 призових місць).
На базі СЮТ та ЦДЮТ проходили тематичні заходи, тижні, виставкипрезентації, ярмарки дитячих виробів.
Налагоджена дієва робота учнівського самоврядування.
25 школярів пройшли тренінг „Базові навички медіатора шкільної служби
порозуміння“ та готові до ненасильницького способу вирішення конфліктів.

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді
Пирятинської ОТГ. Організовано та проведено національно-патріотичну гру
„Хрущ“, „Сокіл“ („Джура“), квест „Чи знаєш ти рідне місто?“, 1 етап обласного
конкурсу на кращий національно-патріотичний захід, захист учнівських
проектів „Ми віримо в гарне майбутнє“, „Моя батьківщина – Полтавщина“
тощо.
Повноваження у сфері фізичної культури і спорту
Розвиток фізичної культури та спорту є важливою складовою соціальноекономічної політики Пирятинської об’єднаної територіальної громади.
Ця галузь в Пирятинській ОТГ представлена дитячо-юнацькою
спортивною школою, яка налічує 4 спортивні відділення: баскетбол, легка
атлетика, футбол, сумо. У закладі виховувалося 439 вихованців.
У 2017 році команда ДЮСШ зайняла І місце в чемпіонаті області з легкої
атлетики. О. Полтавець, вихованка ДЮСШ, на чемпіонаті України стала
чемпіонкою у стрибках у висоту з розбігу з результатом 178 см. Команда
ДЮСШ відділення боротьби сумо на чемпіонаті області зайняла І місце, на
чемпіонаті України 2 вихованців стали чемпіонами України, команда отримала
5 срібних та 11 бронзових призерів. Підготовлено 3 майстри спорту – Бровар
Дмитро, Головня Анна, Мартиненко Владислава, 5 кандидатів у майстри
спорту. На чемпіонаті Європи чемпіонами стали Бровар Дмитро та Головня
Анна.
На базі ДЮСШ вперше відбулося свято „Спортивний зорепад – 2017“ з
метою відзначення юних спортсменів Пирятинської ОТГ.
ДЮСШ у 2017 році фінансувалася у повному обсязі. З метою розвитку
фізичної культури і спорту на території Пирятинської ОТГ реалізовано міські
програми: розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ
„Колос“ АПК України (149,244 тис. грн.) та розвитку пріоритетних видів
спорту на 2017 рік (90,960 тис. грн.).
Важливими завданнями на 2018 рік залишаються:
становлення та всебічний розвиток життєво компетентної особистості
учня (вихованця);
забезпечення сприятливих соціально-педагогічних умов для навчання
дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти;
створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів
(вихованців);
системне підвищення якості загальної середньої освіти;
створення єдиного освітнього простору в освітньому окрузі та опорних
школах;
продовження роботи щодо впровадження енергозберігаючих технологій
та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Повноваження у сфері культури

(СЛАЙД 1) Культурне обслуговування населення Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади забезпечують підпорядковані відділу
культури та туризму установи, а саме: Пирятинська школа естетичного
виховання,
Пирятинський краєзнавчий музей, 2 клубні заклади
(Калиновомостівський сільський Будинок культури та Олександрівський
сільський
клуб),
2
сільські
бібліотеки
(Калиновомостівська
та
Олександрівська). У сфері уваги відділу є охорона культурної спадщини та
туристична діяльність.
(СЛАЙД 2) Головними напрямками в роботі Пирятинської школи
естетичного виховання є постійний пошук і застосування нових форм роботи,
як з обдарованими учнями, так і з учнями з різними музичними даними.
У 2017 році на навчання до школи прийшло більше ста учнів. На
сьогоднішній день в школі навчається 380 учнів та працює 30 викладачів.
Структуру школи складають 6 відділів: естрадного співу, народний,
фортепіанний, теоретичний, мистецький, оркестровий.
Плата за навчання в школі коливається від 65 до 100 грн. за місяць.
Більше ста учнів користуються правом на пільгове навчання.
Чотири випускники школи вступили на навчання до мистецьких закладів.
(СЛАЙД 3) У 2017 році заклад святкував своє 60-річчя, де
продемонстрував всі свої можливості у великому звітному концерті.
(СЛАЙД 4) Всі творчі колективи є постійними учасниками шкільних,
міських, районних та обласних фестивалів, конкурсів та концертів. Два
вихованці школи Немідько Оля та Кійко Ліля отримують стипендії міської
ради.
Викладачі та учні школи щороку здобувають високі відзнаки на
міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, де в звітному році
отримали 12 призових місць.
Модернізується та поновлюється матеріально-технічна база. За 2017 рік
проведено ремонт 4 класних кімнат, встановлено 16 віконних блоків, вимощена
доріжка біля парадного входу школи, придбано 10 костюмів для класу
хореографії, струни та ремені для музичних інструментів, музичні інструменти
ксилофон та саксофон.
(СЛАЙД 5) В листопаді 2017 року відбулася надзвичайна подія у житті
нашого міста - 50 років виповнилося Пирятинському краєзнавчому музею. Цій
події передувала велика клопітка робота. Придбано 5 сучасних експозиційних
вітрин та поновлено експозиції, виготовлено та встановлено дерево „Кохання,
бажання, добра!“. Придбано комп’ютер та фотоапарат.
(СЛАЙД 6)За 2017 рік фонд музею поповнився на 400 експонатів. За
звітний період працівниками музею було проведено 766 екскурсій, 37
тематичних виставок, 34 краєзнавчі години. У 2017 році запроваджено нову
форму роботи – проведення майстер-класів з залученням майстрів
декоративного мистецтва, фольклорних колективів. За цей час проведено 14
заходів.

Працівники закладу постійно підвищують
обмінюються досвідом з іншими музеями.

професійний

рівень,

(СЛАЙД 7)2017 рік став роком змін у клубних закладах. З приходом у ці
заклади нових працівників пожвавилася робота по проведенню заходів та
залученню до їх проведення молодого покоління. У 2 сільських клубних
закладах працюють різні за жанрами та видами 11 (7) гуртків художньої
самодіяльності, 3 (1) любительських об’єднання, в яких приймає участь 147
(50) осіб.
В рамках затвердженої Програми культурно-мистецьких заходів на 2017
рік в клубних закладах проведено 313 заходів по відзначенню державних свят
та свят народно-релігійного календаря, дискотеки та інші.
(СЛАЙД 8)Учасники художньої самодіяльності приймають участь в
міських, районних та обласних заходах. Вокальний ансамбль „Пісенне
джерело“ Олександрівського сільського клубу виборов І місце на обласному
конкурсі „Чиста криниця“ на Національному Сорочинському ярмарку.
Впродовж
року
придбано
звукопідсилюючу
апаратуру
в
Калиновомостівський сільський Будинок культури. В Олександрівському
сільському клубі завершено роботи по ремонту покрівлі та розпочато роботи по
ремонту внутрішніх приміщень.
(СЛАЙД 9)На території міста культурно-мистецькі заходи проводилися
спільно з сектором культури і туризму районної державної адміністрації. Окрім
традиційних свят: Проводи Зими, фестиваль „Травневий калейдоскоп“, День
Європи, Свято Івана Купала, День молоді, День міста, Новорічні заходи, у 2017
році запроваджено нові.
(СЛАЙД 10)Влітку на території Центру дитячої та юнацької творчості
відбулося 6 заходів „Сезону творчих зустрічей“. Вперше в Пирятині за
ініціативи активних громадян нашого міста відбувся Карнавал „Королева
бензоколонки“.
(СЛАЙД 11)Ці заходи стануть традиційними. Пирятинська громада
прийняла участь у другому Всеукраїнському Фестивалі Громад часів Київської
Русі, який проходив у Парку „Київська Русь“. Пирятинська міська рада і цього
року була співорганізатором фестивалю авторської пісні та обласного телешоуконкурсу дитячої пісні і танцю „Естрадна веселка“.
(СЛАЙД 12)Книжковий фонд Калиновомостівської та Олександрівської
сільських бібліотек у 2017 році поповнився на 620 примірників. У закладах
проведено 122 заходи з нагоди знаменних та пам’ятних дат. Працівники
бібліотек співпрацюють з клубними та освітніми закладами в організації та
проведенні культурно-мистецьких заходів на території сіл. В цьому році
придбано 2 системні комп’ютерні блоки та принтер для бібліотеки села
Олександрівка та комп’ютер для Калинового Мосту.
(СЛАЙД 13)На території громади заходяться:

1 пам’ятка культурної спадщини національного значення, занесена до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України,
9 об’єктів культурної спадщини, на які виготовлена облікова документація
до 2004 року,
14 об’єктів культурної спадщини, які виявлені після 2004 року,
12 меморіальних дощок.
Пам’ятки культурної спадщини охороняються, проводиться їх ремонт та
благоустрій прилеглих територій.
(СЛАЙД 14)З метою популяризації туристичної привабливості
Пирятинської громади розроблений рекламно-презентаційний буклет з питань
туристичної
інфраструктури
„Туристичний
маршрут:
„Славетна
Пирятинщина“. Відділом культури і туризму та Національним природним
парком „Пирятинський“ підписано Угоду про співпрацю в галузі розвитку
туризму.
Свій туристичний продукт Пирятинська громада представила на 11-й
Міжрегіональній виставці-турсалоні „Відпочивайте на Полтавщині!“
(СЛАЙД 15)Належна робота проводиться по збереженню та розвитку
народних художніх промислів. Витвори пирятинських майстрів милують око
істинних знавців мистецтва під час проведення різноманітних свят і фестивалів.
(СЛАЙД 16)Поряд із зазначеними здобутками існує ряд проблем, що
потребують вирішення у 2018 році:
у зв’язку з відзначенням 50-річчя з дня відкриття Олександрівського
сільського клубу є необхідність продовження ремонту приміщень та зміцнення
матеріально-технічної бази закладу;
забезпечення молодими кваліфікованими кадрами школі естетичного
виховання;
виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини.
Культура – це те, що залишається, коли забувається все інше. Тому
збереження культурного спадку, шанування своїх видатних земляків, розвиток
народного мистецтва, організація та проведення заходів у громаді є основними
напрямками діяльності відділу.
11. Повноваження у сфері соціального захисту населення
Слайд 1
Здійснюючи повноваження у сфері соціального захисту виконавчим
комітетом було реалізовано 10 програм, спрямованих на підтримку соціально
незахищених категорій населення, зайнятості населення та вирішення
проблемних питань соціального характеру на загальну суму 1529,563 тис. грн.,
профінансовано діяльність територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) на суму 3027,7 тис. грн.

Фінансування видатків на соціальну сферу в порівнянні з 2016 роком
збільшилося майже вдвічі, а в порівнянні з 2015 – в 13 разів.
Слайд 2
Впроваджуючи реформу з децентралізації, в 2017 році Пирятинська
міська об’єднана територіальна громада стала учасником пілотного проекту
Міністерства соціальної політики щодо впровадження Моделі адміністрування
надання послуг з соціальної підтримки населення. Головним завданням
Проекту є наближення соціальних послуг до сільського населення.
Адміністратори старостатів сіл Олександрівка та Калинів Міст (віддалені
робочі місця ЦНАПу) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу та
здійснюють прийом документів з питань соціального захисту населення. В
рамках проекту ними надано 122 консультації з соціальних питань, прийнято 43
заяви щодо надання державних соціальних гарантій, роздано 221 повідомлення
про прийняті рішення за результатами поданих заяв щодо надання державних
соціальних гарантій.
У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних
фінансових можливостей виконком міської ради здійснив ряд заходів по
соціальному захисту пільгових категорій населення.
Слайд 3
У 2017 році в рамках реалізації Програми соціального захисту населення
комісією по попередньому розгляду матеріалів для надання разової грошової
допомоги на лікування малозабезпеченим та хворим громадянам розглянуто
102 заяви від інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної
операції і членів їх сімей, багатодітних, одиноких матерів та інших категорій
населення, їм надано допомогу на суму 94,0 тис. грн.
Впродовж року 17 особам 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 районному центрі зайнятості,
на загальну суму 11,9 тис.грн.
Впродовж останніх років, і цей рік не є виключенням, інвалідам по зору
надавалась пільги по оплаті за послуги стаціонарного телефонного зв’язку на
суму 3,5 тис.грн. (16 осіб).
5 сім’ям, які опинилися в складних життєвих умовах, з коштів бюджету
міської об’єднаної територіальної громади надано допомогу для усунення
наслідків пожежі (загальна сума 38,0 тис.грн.).
Вперше в 2017 році в бюджеті ОТГ були передбачені та відшкодовані:
компенсація за перевезення окремих пільгових категорій громадян у
приміському та міському автотранспорті загального користування (ФОП Козін
В.М. та ФОП Реутенко А.І.) на суму 88,456 тис.грн. та компенсація 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.; погашено кредиторську бюджетну заборгованість підприємствунадавачу послуг зв’язку (ПАТ „Укртелеком“) за надані пільги у 2016 та 2017
роках окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на території

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та скористалися
пільгою на послуги зв’язку.
Для підтримки батьків, які втратили своїх синів у бойових діях в
Афганістані, щоквартально надавалася грошова допомога на оплату житловокомунальних послуг на загальну суму 2,8 тис.грн. Надано грошову допомогу 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 0,736 тис.грн.
З метою соціального захисту та підтримки учасників АТО та членів їх
сімей, міською радою реалізовано Програму соціального захисту
військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Відповідно до
Програми:
надано матеріальну допомогу для оплати за надані житлово-комунальні
послуги на загальну суму 10,430 тис.грн.;
36 учасникам антитерористичної операції надано допомогу в розмірі по
2,0 тис.грн. для оздоровлення (78,0 тис.грн.).
Крім того, в рамках реалізації Програми покращення фізичного та
психологічного стану учасників антитерористичної операції 20 учасників
антитерористичної операції та член сім’ї загиблого учасника АТО отримали
спортивно-оздоровчі послуги, а саме: 116 масажів (65 грн.) та 100 місячних
абонементів на заняття в тренажерному залі (від 190 до 500 грн. на місяць) на
загальну суму 45,0 тис.грн.
З метою підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції
в вперше у 2017 році надано: щомісячну матеріальну допомогу дитині
загиблого учасника АТО Аранчію Д.М. в розмірі прожиткового мінімуму в сумі
17,677 тис.грн. та щоквартальну матеріальну допомогу для оплати за житловокомунальні послуги
6 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 48,0
тис.грн.; виплачено грошову компенсацію вартості самостійно придбаного
житла сім’ї загиблого військовослужбовця Шляхтич Н.В., смерть якого
пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції в сумі 224,0
тис.грн. (112,0 тис.грн. з обласного бюджету та 112,0 тис.грн. з бюджету
міської об’єднаної територіальної громади).
Крім того, соціальний захист ветеранів війни, праці, військової служби,
пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної операції забезпечується
відповідно до Програми районної організації ветеранів, на заходи якої з
бюджету міської об’єднаної територіальної громади виділено 48,0 тис.грн.
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. У
2017 році опікунська рада провела 4 засідання, на яких розглянуто 5 звернень з
питань опіки та піклування, прийнято відповідні рішення.
Впродовж року реалізовано Програму надання соціальних послуг особам,
що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої

допомоги. Реалізація програми дала змогу призначати компенсацію
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.
Чотири особи отримали компенсаційні виплати – 8,489 тис.грн.
Розуміючи потреби людей з обмеженими фізичними можливостями та
створюючи умови для спілкування і культурного дозвілля в рамках співпраці
міської ради з Пирятинською районною організацією інвалідів „Союзу
організацій інвалідів України“ профінансовано заходи Клубу інвалідів „Мрія“
на суму 6,6 тис.грн.
За звітний період реалізовано Програму соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю. Лубенській міській раді перераховано міжбюджетний трансферт
для Лубенського міського центру соціальної реабілітації за надані послуги 18
дітям з інвалідністю – 47,270 тис.грн. Також перераховано кошти районній раді
за перевезення дітей до зазначеного місця реабілітації в сумі 24,0 тис.грн.
Для проведення заходів по вшануванню пам’ятних дат, пов’язаних з
Чорнобильською трагедією, забезпечення необхідними медикаментами
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виділено з бюджету міської
об’єднаної територіальної громади та передано управлінню соціального
захисту населення райдержадміністрації кошти в сумі 9,273 тис.грн.
На виконання Програми зайнятості населення на 2017 рік для організації
та проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як
безробітні, відповідно до рішення виконкому, в комунальному підприємстві
„Каштан“ було створено додаткові робочі місця та з міського бюджету
використано 144,215 тис.грн. (відпрацьовано 6436 людино-днів). Ці заходи
сприяли покращенню матеріального стану тимчасово безробітних громадян та
їх сімей, а також благоустрою міста.
Крім того, на виконання Програми покращення якості соціального
обслуговування
найбільш
вразливих
верств
населення
об’єднаної
територіальної громади у 2017 році до громадських робіт залучено безробітних
осіб, зареєстрованих в районному центрі зайнятості, для виконання робіт по
інформуванню населення міста стосовно порядку отримання житлових
субсидій, технічної підготовки документації, кур’єрської доставки документів
та запитів (профінансовано
47,100 тис.грн.).
Слайд 4
До сфери повноважень і відповідальності об’єднаної територіальної
громади належить і територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Пирятинського району. У 2017 році послугами терцентру
скористалися
1191 особа - жителі міста та сіл громади. Для утримання цієї
установи з бюджету міської об’єднаної територіальної громади виділено 3027,7
тис.грн.
У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги послуги отримали 643 осіб, у відділенні соціальної реабілітації
(відділення соціально-медичних послуг) – 216 осіб, у відділенні соціальної

допомоги вдома надано послуги 300 особам, у відділенні денного перебування
- 436 особам, „соціальним таксі“ скористалося 5 осіб.
Слайд 5
Станом на 01.01.2018 у відділенні стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання терцентру перебуває 6 жителів Пирятинської
об’єднаної міської територіальної громади. Впродовж звітного року послугою
стаціонарного догляду скористалися 11 мешканців об’єднаної територіальної
громади.
Слайд 6
З метою надання послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах, був створений Пирятинський міський центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді. Впродовж року на обліку в Центрі перебувало 27 сімей
(у них 46 дітей), які опинилися у складних життєвих обставинах (з них 7
сімей виявлено в 2017 році), що проживають на території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади. Послугами фахівців із соціальної роботи
охоплено
198 сімей, яким надано 401 соціальну послугу, за місцем
проживання складено
69 початкових оцінок потреб сімей.
Протягом 2017 року соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи
Пирятинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
охоплено 3 сім’ї, з метою створення належних умов для виховання, проживання
та розвитку дітей, а саме: сформувати навички відповідального батьківства,
ведення здорового способу життя, планування бюджету, ведення домашнього
господарства. Протягом року 2 сім’ї знято з соціального супроводу з
позитивним результатом.
Спільно з Пирятинським районним сектором з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та
пробації Міністерства Юстиції проводиться соціальна робота із 35 особами
молодіжного віку, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі
(з них 19 осіб поставлені на облік в 2017 році) спрямована на профілактику
асоціальної поведінки, надається інформація з питань працевлаштування,
отримання державної соціальної допомоги.
Працівниками Пирятинського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді забезпечується соціальне супроводження 1 прийомної
сім’ї та
1 дитячого будинку сімейного типу, в яких виховувалося 8
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж року 2
дітей були виведені з сім’ї, у зв’язку із закінченням навчального закладу та
бажанням жити самостійно.
З метою здійснення контролю за цільовим використанням допомоги при
народження дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання
та виховання дітей працівниками ПМЦСССДМ відвідано за місцем проживання
37 сімей, в яких виховуються 70 дітей.
За сприяння Центру у 2017 році 9 працюючих учасників
антитерористичної операції пройшли навчання на водіїв категорії ,,С“ та 4
учасників антитерористичної операції направлені на навчання в рамках

реалізації державної програми соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції.
Спільно з Полтавською обласною благодійною організацією ,,Спілка
самаритян“ та благодійною організацією ,,Благодійний фонд ,,Вектор плюс“
періодично надається гуманітарна допомога пільговим категоріям вимушено
переміщених сімей (багатодітні сім’ї, інваліди, одинокі батьки, пенсіонери
старші 75 років та ін.) продуктовими наборами та миючими засобами (282),
дитячими продуктовими наборами (27), теплими ковдрами та комплектами
постільної білизни (37).
З метою зниження рівня агресії, конфліктів в загальноосвітніх навчальних
закладах серед учнівської молоді 19-23 червня 2017 року проведений тренінг
,,Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння“, відновлюється
діяльність шкільних служб порозуміння. Серед проведених заходів: круглий
стіл ,,Діяльність шкільних служб порозуміння в загальноосвітніх закладах
міста“ та ,,Посередництво в громаді: від шкільних служб порозуміння до
медіацій в кримінальних справах“.
Пирятинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді в 2017 році реалізована Програма соціальної підтримки сімей, дітей та
молоді на суму 226,118 тис.грн.
13. Про стан реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту
Підсумовуючи результати роботи виконавчого комітету у сфері
цивільного захисту за 2017 рік необхідно зазначити, що завдання, визначені
Положенням про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Пирятинської міської ради, затверджене рішенням
виконавчого комітету від 28 квітня 2017 року № 93, та розпорядженням
міського голови від 27 січня 2017 року № 6 ,,Про організації цивільного захисту
на території Пирятинської міської ради“, в основному виконані.
До структури апарату виконавчого комітету введено окрему посаду
головного спеціаліста з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи.
Спеціаліст здійснював роботу відповідно до Плану основних заходів
цивільного захисту на території Пирятинської міської ради на 2017 рік.
Впродовж звітного року виконано:
1) систематично функціонує комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради, вживаються
відповідні заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;
2) проведено 4 засідання комісії з питань ТЕБ та НС Пирятинської міської
ради, основними тематичними питання яких були:
про ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, стан інфекційної
захворюваності в м. Пирятин у I півріччі 2017 року;

про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам в лісах та
недопущення випадків випалювання сухої трави, стерні та поживних залишків
соломи на полях;
про створення пункту обігріву Пирятинської міської ради для
безхатченків в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018
років;
3) розпочато роботу щодо підготовки міської евакуаційної комісії,
евакоорганів міста до виконання завдань за призначенням;
4) вжито відповідні заходи для взаємодії підприємств, установ та
організацій ОТГ при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій;
5) розроблено та здійснено комплекс організаційних та практичних
заходів щодо запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій
6) ведеться облік захисних споруд та спільно з ДСНС проведена
перевірку захисних споруд;
7) поновлено облік потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів
підвищеної небезпеки з їх характеристиками (зона ураження, кількість
небезпечної речовини тощо);
8) проведено навчання з пожежно-технічного мінімуму відповідальних
осіб за пожежну безпеку та керівників закладів освіти і комунальних
підприємств;
9) проведено Дні цивільного захисту та Тиждень безпеки дитини в
навчальних закладах.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту в частині підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів і
фахівців затверджено список відповідальних осіб, які візьмуть участь у
навчанні з питань цивільного захисту у 2018 році.
СЛАЙД 1
14. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
СЛАЙД 2
У 2017 році юридичним відділом виконавчого комітету Пирятинської
міської ради здійснювалися заходи, спрямовані на виконання вимог ст.19
Конституції України щодо здійснення органами місцевого самоврядування та їх
посадовими особами повноважень, передбачених Конституцією та законами
України.
СЛАЙД 3
На виконання цих заходів юридичним відділом проведено аналіз,
перевірено на юридичну відповідність чинному законодавству:
рішень виконавчого комітету – 332;

розпоряджень міського голови – 816;
рішень міської ради – 357;
наказів відділу освіти 755.
СЛАЙД 4
Підготовлено документи різного правового характеру (позовні заяви,
претензії, відзиви, заперечення, клопотання, листи, запити, відповіді тощо).
На запити правоохоронних органів видано 75 довідок-характеристик.
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.
В 2017 році забезпечено захист законних прав Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади в судових справах, які розглядались в
рамках цивільного та господарського судочинства.
Із судів надійшло на розгляд 54 судових справи. Проведено контроль на
предмет правомірності позовних заяв, вчинено процесуальні дії.
Надавалась практична допомога працівникам виконкому міської ради при
підготовці та розробці документів.
СЛАЙД 5
Взято участь у засіданнях виконавчого комітету, постійних комісіях,
сесіях Пирятинської міської ради у вирішенні питань, що належать до їх
компетенції.
СЛАЙД 6
Працює громадська приймальня по наданню безоплатної юридичної
допомоги (надана правова допомога 68 громадянам).
СЛАЙД 7
Крім того, Пирятинська міська рада продовжує роботу щодо
впровадження принципів верховенства права в діяльність муніципалітету та
життя громади. Підписано Меморандум про співпрацю з Регіональним центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.
Працівники відділу „Пирятинського бюро правової допомоги“ Лубенського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
консультують пирятинців у ЦНАПі.
СЛАЙД 8
Взято участь в обміні досвідом щодо нормопроектування на місцевому
рівні з перспективи верховенства права.
СЛАЙД 9
За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання
працівниками міської ради розроблено та укладено 705 господарських
договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання
послуг та 7 договорів 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
32505,00 грн.
СЛАЙД 10
Діяльність адміністративної комісії при виконкомі міської ради
Адміністративною комісією при виконкомі міської ради розглянуто 20
адміністративних протоколів.
За розглянутими адміністративними справами:
притягнуто до адміністративної відповідальності 20 осіб, з них:
оштрафовано
15
осіб,
винесено
попередження
–
1
особі, накладено штрафів на загальну суму 2652,00 грн., з яких сплачено
добровільно 731,00 грн., передано на примусове виконання до
Пирятинського районного відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області
1921,00 грн.;
закрито за ст. 38 КУпАП у зв’язку із відсутністю складу
правопорушення – 4 справи.

