ЗВІТ
про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради
відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“
у 2018 році
Сьогодні ми звітуємося за 2018 рік, впродовж якого реалізувалися
пріоритетні напрямки роботи, визначені в кінці 2017 року. Пирятинська ОТГ
продовжила роботу щодо впровадження реформи з децентралізації.
Серед основних головних завдань 2018 року були:
створення потужної ефективної економічної служби виконавчого
комітету для розвитку економіки, місцевого бізнесу та залучення інвестицій та
грантових програм;
створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання та виховання
учнів (вихованців) відповідно до Концепції нової української школи;
розвиток інституційної спроможності закладів загальної середньої освіти
в умовах фінансової автономії;
впровадження електронних послуг в діяльності ЦНАПу та веб-порталу
„СМАРТ Пирятин“ (контакт-центр звернень, інвестиційний портал,
громадський бюджет, е-петиції, реєстр земель та комунального майна, );
покращення якості надання адміністративних послуг ЦНАПі та
розширення їх переліку;
продовження практики міжмуніципального співробітництва (сільське
водопостачання, ТПВ, ЦНАП)
продовження реалізації проекту щодо облаштування сучасного полігону
ТПВ;
реалізація програми „Партисипативна демократія в діяльності
Пирятинської міської ради“ (доопрацювання Стратегії розвитку та
впровадження сучасних механізмів моніторингу її реалізації; удосконалення
механізму реалізації Громадського бюджету з метою долучення громади до
реалізації проектів-переможців; оцінка якості надання адміністративних
послуг);
проведення
комплексу
заходів
по
енергоефективності
та
енергозбереженню
(утеплення
приміщень,
модернізація
котелень,
реконструкція мереж);
подальший розвиток інфраструктури міста і сіл (дороги, освітлення,
водопостачання та водовідведення);
реалізація проекту DESPRO щодо створення сучасної мережі якісного
водопостачання населених пунктів Пирятинської ОТГ;
удосконалення роботи комунальних підприємств щодо надання якісних
комунальних послуг (переведення КП „Каштан“ на розрахунок по актах
виконаних робіт);
підвищення кадрового потенціалу та професійного рівня працівників як
міської ради, так і всіх муніципальних установ та закладів.

З метою лобіювання інтересів об’єднаних територіальних громад з різних
проблемних питань Пирятинська міська рада є членом Асоціації міст України
та активно працює в Полтавському регіональному відділенні АМУ (на базі
Пирятинської ОТГ проведено 2 практикуми із застосування законодавства з
адмінпослуг та освіти), Асоціації малих міст України та Асоціації об’єднаних
територіальних громад. В Асоціації ОТГ представники міської ради, як
експерти, активно працювали на платформах з питань бюджету та фінансів,
енергоефективності та безпеки, законодавства для ОТГ, якісної освіти в ОТГ,
економіки та інвестицій, соціального захисту. Робота на платформі
„Адміністративні послуги та е-врядування“, яку мені довірено вести, дає
можливість не тільки відстоювати інтереси об’єднаних громад, обмінюватися
досвідом, а ще й сприяє пошуку нових додаткових ресурсів для розвитку нашої
громади.
Завдяки нашій активній позиції та участі в роботі асоціацій ми брали
участь у засіданнях тематичних круглих столів Комітету Верховної Ради
України (міжмуніципального співробітництва, надання адміністративних
послуг).
Досвід Пирятинської ОТГ щодо функціонування об’єднаної громади
презентовано представникам органів місцевого самоврядування, об’єднаних
територіальних громад Донецької, Луганської, Сумської, Житомирської та
Київської областей, Полтавщини: Глобинської, Гребінківської, Лохвицької
ОТГ.
У своїй роботі ми постійно керувалися принципом відкритого діалогу з
міською громадою. З проблемних питань проводилися сходки за місцем
проживання, громадські слухання та обговорення (щодо зонування міста,
реалізації проекту по реконструкції існуючого невпорядкованого сміттєзвалища
під полігон ТПВ для м.Пирятин, про встановлення тарифів на ТПВ,
водопостачання та водовідведення, щодо перейменування села Голобородька та
провулку Петровського в селі Рівне, проведення водогону в селах ОТГ та на
вул.
Острів),
загальні
збори
мешканців
Олександрівського
та
Калиновомоствіського старостинських округів (звіти старост та міського
голови), круглі столи з питань розвитку малого та середнього бізнесу,
формування соціально-економічної і бюджетної політики міської ради, зустрічі
з місцевим бізнесом „Кава з мером“ (розширення видів діючого бізнесу та
впровадження нових бізнес-ідей), консультації з громадськістю (громадський
бюджет), прямі телефонні лінії, Інтернет-приймальня на веб-сайті міської ради,
електронні петиції, місцеві ініціативи, висвітлення діяльності в ЗМІ, на
офіційному сайті, у соцмережі Facebook.
Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення
мети: зробити Пирятин сучасним містом, забезпечити якісне надання послуг,
покращити добробут людей.
Для досягнення успішного результату важливо завжди починати з самих
себе, тобто з сучасного працездатного управлінського колективу міста виконавчого комітету ради, до складу якого також входять авторитетні в місті і

в районі представники громади, які представляють різні сфери життєдіяльності
міста: підприємництво, виробництво та соціальний захист.
Виконавчий комітет утворений рішенням першої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про
утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його
чисельності та затвердження складу“ (зі змінами) у складі 21 особи на чолі з
міським головою. Впродовж 2018 року персональний склад виконкому зазнав
деяких змін. До складу виконкому було введено заступника міського голови з
питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. Достроково
припинив свої повноваження староста сіл Калинів Міст, Верхоярівка та
Замостище Лук’яненко Р.І. Після обрання старостою Калиномостівського
старостинського округу Бабака Р.М. його було включено до складу
виконавчого комітету.
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.
Впродовж 2017 року проведено 37 засідань виконкому міської ради (у
2017 – 31), на яких прийнято 427 рішень (у 2017 – 332) з різних питань
життєдіяльності громади.
Найбільшу частку з яких становили питання: комунальні – 107 (61),
благоустрою (присвоєння та впорядкування адреси приміщень, земельних
ділянок) – 91 (33), освіти і культури – 38 (25), підприємництва (надання
тимчасового дозволу для виносної торгівлі, розташування ТС) – 36 (45),
соціального
захисту
(призначення
опіки,
піклування,
допомога
військовослужбовцям, мобілізованим на військову службу, та членам їх сімей,
надання матеріальної допомоги на поховання) – 26 (26), фінансових планів та
господарської діяльності комунальних підприємств – 25 (21), житлові
(квартирний облік) – 19 (64), фінансово-бюджетної дистипліни - 18 (4),
діяльності виконкому міської ради (підсумки звернень, делеговані
повноваження, стан дотримання антикорупційного законодавства) – 17 (24),
надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови – 13 (18),
тарифної політики – 13 (7), пасажироперевезення – 4, інші – 20 (4).
Важливими для громади були рішення виконкому міської ради стосовно
організації ефективної та якісної роботи закладів освіти, комунальних
підприємств, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.
В Олександрівському та Калиновомостівському старостинських округах
Пирятинської ОТГ працюють старости - лідери, яких на прямих виборах
обрали сільські громади, які непросто представляють владу на селі, а
забезпечують ефективну комунікацію між владою та жителями, представляють
інтереси сільських мешканців, здійснюють велике коло завдань і обов’язків,
визначених рішеннями сесій, виконавчого комітету, розпорядженнями міського
голови та Положенням про старосту. Разом з тим, для вирішення більш
проблемних та складних питань сільських громад впродовж 2018 року було
проведено 12 Днів міської ради у старостатах, в якому брали участь міський

голова, його заступники та керівники структурних підрозділів виконавчого
комітету.
Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за
місцем проживання допомагають вирішувати органи самоорганізації населення
– квартальні комітети.
Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств
та установ, що належать до власності територіальної громади міста.
Впродовж року значна увага приділялася упорядкування організаційної
структури Пирятинської міської ради. Структура апарату та виконавчих органів
Пирятинської міської ради затверджена рішенням тридцять другої сесії сьомого
скликання від 22 грудня 2017 року № 342 (зі змінами). Загальна чисельність
працівників міської ради на 2018 рік затверджена в кількості 73 штатні одиниці,
в тому числі чисельність апарату виконкому 62 штатні одиниці. Станом на
01.01.2019 фактично працює 67 осіб, з них: посадових осіб – 58, службовців – 9.
Організаційна структура відзеркалює повноваження, реалізацію яких
взяла на себе міська рада. Кожне повноваження закріплене за відповідним
структурним підрозділом. Саме оргструктура є тим індикатором, який визначає
ефективність діяльності ОМС. Тому у 2018 році у структуру вносилися зміни
(перейменовувалися відділи (відділ освіти на відділ освіти, молоді та спорту;
відділ економічного прогнозування на відділ економічного аналізу та розвитку),
переформатовувалися відділи (загальний відділ та інформаційного
забезпечення, персоналу та організаційної роботи), утворено управління
економіки, до складу якого введено 2 відділи: відділ економічного аналізу та
розвитку, ввід муніципальних ініціатив та інвестицій та посаду головного
спеціаліста – інспектора праці). Окрім того, відповідно до змін у законодавстві
про Нову українську школу на базі міської психолого-медико-педагогічної
консультації створено інклюзивно-ресурсний центр відділу освіти, молоді та
спорту.
За висновками експертів Ради Європи, Асоціації ОТГ та Програми USAID
DOBRE організаційна структура міської ради визнана ефективною (її можна
було б збільшити відповідно до повноважень у двічі), при одному з найбільших
навантажень близько 250 жителів ОТГ на 1 працівника. Питома вага видатків
на утримання апарату та виконавчих органів міської ради (без врахування
трансфертів) складає 16,2 %, що в 2,16 разів менше, від допустимого нормативу
для міських ОТГ, Це також свідчить про ефективне використання коштів
міського бюджету. (Експерти Мінфіну, Центрального офісу реформ при
Мінрегіоні, Асоціації ОТГ та Програми USAID DOBRE вважають, що
витрати на утримання працівників виконавчих органів не повинні
перевищувати 35% від власних доходів (без трансфертів).
В загальній чисельності посадових осіб місцевого самоврядування – 31 %
посадових осіб місцевого самоврядування віком до 35 років, 46,5 % - віком
35-50 років; 22 % посадових осіб місцевого самоврядування віком 50-60 років.
Повну вищу освіту мають 95 % посадових осіб, базову вищу – 2 %. Більшість
серед працюючих у виконавчих органах місцевого самоврядування становлять
жінки – 61 % .

Впродовж року проведено значну роботу щодо забезпечення реалізації
кадрової політики, в тому числі і по укомплектуванню професійними кадрами
структурних підрозділів виконкому міської ради та освітніх закладів. В
управлінні персоналом використовуються нові форми та методи роботи з
персоналом. З метою підбору якісних кадрів для роботи в муніципалітеті, окрім
письмового іспиту використовуються нові інструменти відбору: ситуаційні
завдання, інтерв’ю з претендентом на посаду. У 2018 році проведено 12 (у 2017
– 16) засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад у виконкомі
міської ради. За результатами конкурсу прийнято на службу в орган місцевого
самоврядування 12 осіб (у відділи: освіти, молоді та спорту, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства, земельних та екологічних
питань, економічного аналізу та розвитку, муніципальних ініціатив та
інвестицій, ЦНАП, управління економіки та фінансове управління), 4
відмовлено (за результатами конкурсу). Обрано на виборну посаду – 1 особу
(староста села Калинів Міст). Переведено на вищі посади за результатами
конкурсу 1 особу.
За звітний період на вакантні посади відділів виконкому міської ради
проходили стажування 10 осіб, з них: призначено за результатами за
результатами стажування – 4. Крім того, для тимчасового виконання обов’язків
спеціалістів на умовах контракту працювало 10 осіб.
В 2018 році заключено 4 контракти з керівниками комунальних
підприємств та 4 контракти з керівниками загальноосвітніх навчальних
закладів.
З метою популяризації служби в органах місцевого самоврядування
протягом звітного періоду пройшли практику 9 студентів вищих навчальних
закладів
з
інформаційно-аналітичних,
фінансових,
адміністративноуправлінських спеціальностей.
Впродовж 2018 року вибуло 3 працівників з різних причин: за власним
бажанням та за згодою сторін.
За звітний період до дисциплінарної відповідальності було притягнуто
1 працівника.
Відповідно до статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“ всі
посадові особи виконавчого комітету Пирятинської міської ради до 1 квітня
2018 року подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за минулий рік за формою, яку визначає
Національне агентство.
У січні 2018 року складено графік відпусток на 2018 рік, працівникам на
їх прохання здійснювався поділ відпусток на частини різної тривалості.
Відповідно до статті 15 Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування“ протягом звітного періоду 6 посадовим особам місцевого
самоврядування присвоєно чергові ранги.
Відділ персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради
забезпечує
організаційно-кадровий
супровід
професійної
діяльності
працівників виконавчого комітету міської ради.

Упродовж 2018 року 13 посадових осіб виконавчого комітету пройшли
навчання у Полтавському обласному центрі підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій відповідно до плану-графіку
навчань посадових осіб місцевого самоврядування. Крім того, переважна
кількість працівників брали участь у семінарах, тренінгах, круглих столах, які
організовувались Асоціацією ОТГ, Асоціацією малих міст України,
Полтавським відокремленим підрозділом „Центр розвитку місцевого
самоврядування“ та в рамках проектів, що реалізувалися у виконкомі міської
ради.
Розроблено індивідуальні профілі працівників. Для вимірювання ступеню
емоційного вигорання та трудової мотивації у колективі муніципалітету
соціологічною агенцією „ФАМА“ двічі проведено дослідження.
Організовано та проведено 11 тематичних навчань на різні тематики.
Для забезпечення ефективного кадрового діловодства у виконкомі міської
ради впроваджено автоматизовану інформаційно-аналітичну систему „Кадри“.
За звітний період відділом розроблено та прийнято 719 кадрових
розпоряджень міського голови, з них:
1) з кадрових питань – 288 (у 2017 – 227);
2) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням –
142 (у 2017 – 98);
3) про короткострокові відрядження в межах України – 289 (у 2017 – 302).
Видано 32 розпорядження міського голови про відзнаки Пирятинської
міської ради, підготовлено 243 нагородних матеріалів (Почесні грамоти,
Грамоти та Подяки) для відзначення кращих працівників та трудових
колективів підприємств, установ, організацій об’єднаної громади.
Відділом персоналу та організаційної роботи здійснюється ведення
військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників, які
працюють у виконавчому комітеті міської ради. У серпні звітного року роботу
щодо
військового
обліку
перевіряв
спецпідрозділ
Полтавської
облдержадміністрації. За результатами спецперевірки стан роботи з військового
обліку у виконкомі Пирятинської міської ради визнано кращим у
Пирятинському районі.
Досвід Пирятинської міської ради щодо управління людськими
ресурсами презентовано в рамках проекту Асоціації ОТГ за фінансової
підтримки Програми DOBRE.
Одним із головних завдань, над якими працював загальний відділ та
інформаційного забезпечення виконкому міської ради у 2018 році була
організація чіткої системи ведення діловодства та єдиного порядку роботи з
документами у міській раді, її виконавчому комітеті, контроль за підготовкою,
проходженням і виконанням службових документів, організацією виконання
рішень міської ради та її виконавчого комітету, в яких вказані контрольні
терміни, протокольних рішень, розпоряджень і доручень міського голови та
аналіз стану їх виконання.

Відповідно до вимог Інструкції з діловодства в апараті виконкому міської
ради на високому організаційному рівні ведеться діловодство. З метою
організації чіткої системи роботи з документами у міській раді, її виконавчому
комітеті, контроль за підготовкою, проходженням і виконанням службових
документів: вхідної та вихідної кореспонденції, звернень, інформаційних
запитів, рішень сесій міської ради, рішень виконкому міської ради,
розпоряджень та доручень міського голови використовується системі
електронного документообігу (програма „ASKOD“), яка функціонує відповідно
до вимог Інструкції з діловодства та Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян.
Протягом 2018 року до виконкому міської ради надійшло 3263
документи (в порівнянні з минулим 3793), з яких взято на контроль 1319 (2017)
документів. Зменшення кількості документів в цьому році пов’язано з
реєстрацією заяв на адміністративні та муніципальні послуги у ЦНАПі.
Центром надання адміністративних послуг зареєстровано
21225 заяв,
відпрацьовано - 21206.
Впродовж 2018 року міським головою видано 221 розпорядження з
основної діяльності (у 2017 - 166) підлягало виконанню 167 розпоряджень
міського голови (з них перебуває на виконанні – 16, рішень сесії міської ради –
433, рішень виконавчого комітету міської ради - 327, з яких на виконанні ще –
15. Із січня по грудень 2018 року керівникам структурних підрозділів
виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств міським
головою дано 87 доручень, з них 1 виконано з порушенням термінів.
Загальний
відділ
та
інформаційного
забезпечення
здійснює
щомісячний аналіз виконавської дисципліни та інформування керівництва
міської ради з цих питань. Надає методично-консультативну допомогу
структурним підрозділам міської ради з питань організації та здійснення
контролю за виконанням завдань, визначених документами.
Відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи“ та вимог чинного законодавства з архівної справи поновлено
експертну комісію у виконкомі міської ради для організації і проведення
попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі його
діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд
експертно-перевірної комісії Державного архіву Полтавської області. Протягом
2018 року проведено два засідання (щодо внесення змін до Інструкції з
діловодства та погодження номенклатури справ на 2019 рік).
Визначено особу, відповідальну за архівний підрозділ апарату
виконавчого комітету міської ради,
начальника загального відділу та
інформаційного
забезпечення
виконавчого
комітету
міської ради
Нестерець Т.Д. Проведено відповідну роботу по впорядкуванню документів в
архівному підрозділі виконавчого комітету Пирятинської міської ради.
У зв’язку із завершенням строку зберігання документів виконавчим
комітетом передано в архівний відділ Пирятинської райдержадміністрації на
державне зберігання документи за 2014-2015 роки.

На належному рівні забезпечується друк і розмноження рішень міської
ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
За звітний період було видано 1319 копій рішень міської ради та 1725
копій рішень виконавчого комітету, 1105 копій розпоряджень міського голови.
У звітному році до Пирятинської міської ради надійшов 31 інформаційний
запит (у 2017 – 21). За публічною інформацією зверталися 16 юридичних осіб
та 15 громадян. Запити отримано електронною поштою – 13, поштою - 7,
прийнято безпосередньо від запитувачів - 11.
У 24 випадках запитувачам інформації надано змістовні відповіді.
Відмовлено у наданні інформації 2 запитувачам. Направлено за належністю - 5.
Усі запити на інформацію задоволено у терміни, встановлені статтею 20 Закону
України „Про доступ до публічної інформації“.
На запити правоохоронних органів: СБУ – 5 (у 2017 - 3), поліції – 95 (159)
надано відповідну інформацію. Найскладніше дотримуватися термінів надання
інформації на вимогу прокуратури – 36 (у 2017 - 16), з них: 25 потребували
термінової відповіді: 10 - в день надходження запиту, 7 – на наступний день
після надходження, 8 – на другий день після надходження.
З метою впровадження принципів верховенства права в діяльності
Пирятинської міської ради, забезпечення прозорості та відкритості влади
значна увага приділялася висвітленню діяльності. Впродовж 2018 року
реалізовано програму ,,Висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в
засобах масової інформації“ та ,,Партисипативна демократія в діяльності
Пирятинської міської ради“. 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 2018 році збільшилася і кількість відвідувань офіційного сайту
Пирятинської міської ради (http://pyriatyn.org.ua/). Впродовж року сайт
відвідало 80720 (70433) користувачів, з них – це нові 31924 (26795).
Ще один крок наближення послуг до жителів громади та підвищення
ефективності роботи муніципалітету – це розробка проекту ,,SMART Пирятин“,
який налічує 13 е-сервісів, в тому числі веб-портал. Загальний відділ та
інформаційного забезпечення виконкому міської ради є відповідальними за
впровадження та наповнення е-сервісів, серед яких: ,,Контакт-центр“,
,,Електронні петиції“, та ,,Нормативна база документів“.
Засідання сесій міської ради транслюються он-лайн, при прийнятті
сесійних рішень здійснюється електронне голосування.
Станом на 29.12.2018 на виконання вимог статті 15 Закону України
„Про доступ до публічної інформації“ на офіційному веб-сайті Пирятинської
міської ради оприлюднено 3512 інформацій. У розрізі:
рішення сесії міської ради - 378;
рішення виконавчого комітету міської ради - 409;
розпорядження міського голови - 221;
проекти рішень сесії міської ради - 412;
проекти рішень виконавчого комітету міської ради - 429;
протоколи засідань сесії та виконкому - 38;

оголошення про скликання сесій та виконавчого комітету - 51;
оголошення про проведення депутатських комісій - 92;
інші оголошення - 136;
рубрика ,Актуально“ - 34;
оновлені інформації про діяльність структурних підрозділів виконкому
міської ради - 193;
заходи – 54;
оголошення про проведення особистого та виїзного прийомів міського
голови, в тому числі і у старостатах – 43;
,,гаряча“ телефонна лінія – 41;
рубрика ,,Новини“ – 983.
Розміщуються новини про діяльність міської ради у соціальній мережі
Facebook – 978.
Необхідно зазначити, що у ЗМІ розміщено 227 інформацій (оголошення,
привітання, рішення, заходи тощо) про діяльність міської ради, її виконавчого
комітету та депутатського корпусу. На ТРК ,,Пирятин“ висвітлено 175 сюжетів.
Для забезпечення конституційного права громадян на звернення
щовівторка у міській раді працює „гаряча“ телефонна лінія, в якій беруть
участь працівники міської ради (заступники міського голови, секретар ради,
керуючий справами та начальники відділів). Надійшло 24 (29) усних звернень.
Громадянам надано ґрунтовні роз’яснення та консультації.
Впродовж 2018 року надійшло 5 (7) петицій (із них: розглядається – 3,
збирають голоси – 1, вирішено, прийнято відповідне рішення: сесії – 2,
виконкому – 1).
За звітний період надійшло 305 (365) звернень, з них письмових – 240
(327). На особистий прийом до міського голови, який здійснюється в ЦНАПі,
звернулося 65 (38) осіб.
З усіх звернень:
20 (24) – повторні (Харченко В.П., Пінчук С.П.);
52 (69) – колективні.
Серед категорій авторів, зазначених у зверненнях, найбільшу категорію
складають:
учасники та інваліди війни, учасники бойових дій – 5 (5);
інваліди I, II, III групи – 7 (13);
діти війни – 5 (7);
матері-героїні – 4 (6).
Основні питання, порушені у зверненнях, питання комунального
господарства – 96 (144) та земельних відносин – 82 (50), екології та природних
ресурсів – 23 (42), соціального захисту – 31 (41), фінансової, податкової, митної
політики – 4 (3), сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і
спорту – 9 (15), житлова політика – 20 (10), інші – 40 (60).
У своїх зверненнях громадяни порушували й інші питання, що
стосуються практично усіх сфер, а не лише питання особистого характеру.
Станом на 29.12.2018 за результатами розгляду звернень позитивно
вирішено – 108 (118), роз’яснено – 176 (138), відмовлено – 2 (3),

переадресовано за належністю – 3 (2), на виконанні – 61 (104) (із них до
остаточного завершення робіт – 16 (62).
Питання з розгляду звернень постійно перебуває на контролі у
керівництва міської ради, розглядається на нарадах у міського голови та на
засіданнях виконкому міської ради.
17 вересня 2018 року міському Центру надання адміністративних
послуг виповнився рік, який працює відповідно до законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні“ та „Про адміністративні послуги. Сьогодні
питання функціонування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
розглядається не тільки через призму якості, законності, дотримання термінів,
а й через призму децентралізації, що призводить до значного розширення
переліку послуг, які надаються через ЦНАП, більша частина яких делеговані.
Для нас ЦНАП – це не тільки нові підходи в обслуговуванні клієнтів, інклюзії,
субсидіарності послуг, а й в управлінні персоналом.
Впродовж 2018 року Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Пирятинської міської ради (ЦНАП) працював над
організацією надання адміністративних та муніципальних послуг,
вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства та
потреб громадян, наповненням Реєстру територіальної громади, розширенням
переліку
послуг,
впровадженням
електронного
документообігу
в
Олександрівському
старостаті,
підвищенням
рівня
професіоналізму
працівників, доступністю послуг для громадян, як в місті, так і в селі,
розробкою та впровадженням електронних сервісів для надання
адміністративних
послуг, реалізацією проекту міжмуніципального
співробітництва.
Станом на 31.12.2018 року в структурі ЦНАПу працює 6 штатних
одиниць, в тому числі – керівник-адміністратор – 1, адміністратори - 5 штатних
одиниці, в тому числі 2 адміністратори у віддалених робочих місцях у
с. Калинів Міст та Олександрівка.
Перелік
адміністративних та муніципальних послуг затверджено
рішенням виконкому міської ради від 26.07.2017 № 171 (із змінами). На
сьогодні перелік послуг налічує 147 адміністративних та муніципальних
послуг, а також 14 соціальних, які у старостатах.
Загальна кількість послуг, наданих протягом 2018 року становить 21225, з
них найбільш запитувані: видача довідки про склад сім’ї (зареєстрованих осіб) 10173, реєстрація місця проживання фізичних осіб - 1469, зняття з реєстрації
місця проживання фізичних осіб - 1347, видача довідок про наявність
(відсутність) земельної ділянки - 1013, видача довідок про реєстрацію місця
проживання - 779, зміна назви вулиці - 629, державна реєстрація права
власності на нерухоме майно – 471, державна реєстрація іншого речового права
на нерухоме майно - 453, вклеювання фото до паспорта громадянина України 314, внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно - 293, державна реєстрація права власності на нерухоме майно - 243.
ЦНАП здійснює діяльність за принципом „єдиного вікна“, прийом
документів та видача результатів послуг проводиться виключно через

адміністраторів ЦНАП. Адміністратори дотримуються
Єдиних вимог
(стандарту) до якості обслуговування
відвідувачів центрів надання
адміністративних послуг.
З лютого 2018 року ЦНАП виконкому Пирятинської міської ради став
членом Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг,
першою платформою Асоціації ОТГ з надання адміністративних послуг та
міжмуніципального співробітництва, тісно співпрацює з Офісом реформ
адмінпослуг.
У червні 2018 року від Полтавської облдержадміністрації Центр отримав
спеціальну відзнаку „Кращий ЦНАП ОТГ“.
З метою наближення послуг населення, особливо сільського, розпочато
реалізацію спільного проекту
міжмуніципального співробітництва
територіальних громад з надання якісних адміністративних послуг Центром
надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської ради
жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської,
Харківецької сільських рад Пирятинського району та Куріньківської сільської
ради Чорнухинського району Полтавської області. Договір зареєстровано в
Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства 02.07.2018 за № 197.
Команда Пирятинської міської ради взяла участь у другій фазі конкурсу
Програми „U-LEAD з Європою“ для надання допомоги на модернізацію та
створення ЦНАП.
Працівники ЦНАП брали активну участь в реалізації проекту Асоціації
малих міст України за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта „Підтримка
ролі громадської участі в управлінні місцевим розвитком в Україні“, шведськоукраїнського проекту Академії Фольке Бернадотта „Місцеве самоврядування та
верховенство права в Україні“. Розроблено План дій для підвищення рівня
верховенства права при наданні адміністративних послуг у виконавчому
комітеті міської ради (розпорядження міського голови від 02.03.2018 № 41) та
Програму „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“
(рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання
(перше пленарне засідання) від 28 лютого 2018 року № 80).
Реалізуючи зазначену Програму та впроваджуючи
План дій для
підвищення рівня верховенства права при наданні адміністративних послуг,
перелік послуг було доповнено 32 послугами. Адміністративні послуги з
державної реєстрації права на нерухоме майно роз’єднано на 19 окремих послуг
та відповідно затверджені інформаційні картки. Внесено зміни до
інформаційних карток адміністративних послуг та доповнено їх наступною
інформацією: найменування та контактні дані установ, у яких можна одержати
супутні документи, необхідні для надання відповідної адміністративної
послуги; відображена інформація про можливість адміністративного
(позасудового) оскарження, підстави та порядок такого оскарження.
Розроблено дорожні карти послуг: „Будівництво об’єкта нерухомого
майна та його узаконення“, „Приватизація земельних ділянок, які перебувають
у користуванні громадян“, „Безоплатна передача квартири у приватну, спільну

часткову власність громадян“, які розміщені на веб-сайті міської ради у рубриці
„Центр надання адміністративних послуг“.
З метою моніторингу якості надання адміністративних послуг проведено
опитування громадян на веб-сайті міської ради та анкетування в ЦНАПі.
Виготовлено соціальну рекламу щодо роботи ЦНАП: візитки,
календарики, буклети із інформацію про ЦНАП та надання послуг.
На сайті Пирятинської міської ради та її сторінці в FACEBOOK у рубриці
„ЦНАП інформує“ розміщуються матеріали щодо найбільш популярних послуг.
Комфорт, зручність та переваги ЦНАПу виконкому міської ради вже
оцінили багато заявників, позитивний приклад та схвальні відгуки надихає інші
громади приєднуватися та згуртовуватися навколо Пирятинської ОТГ.
З метою вивчення досвіду Пирятинської міської ради в частині надання
адміністративних послуг протягом 2018 року у ЦНАПі побували: експерти
соціологічної агенції „ФАМА“, представники Глобинської, Гребінківської,
Лохвицької ОТГ; керівники ЦНАП Полтавської області; члени правління
Асоціації малих міст України (АММУ); представники Асоціації об’єднаних
територіальних громад; представники органів виконавчої влади Донецької,
Луганської, Сумської, Житомирської та Київської областей; м. Українки
Обухівського району; міські, сільські та селищні голови ОТГ; експерти
Програми „U-LEAD з Європою“; представники Проекту „Зелене світло для
велоруху в громадах“.
Для популяризації роботи муніципалітету, ознайомлення учнівської
молоді з місцевим самоврядуванням у ЦНАПі запроваджено екскурсії для
школярів.
З метою розширення можливостей міського ЦНАПу, наближення послуг
до жителів громади у серпні 2018 року в рамках співпраці з проектом GIZ
„Реформа управління на сході України“ Центр надання адміністративних
послуг виконкому міської ради отримав нове автономне цифрове обладнання –
мобільний офіс. Кейс застосовується для організації віддалених робочих місць
адміністраторів та надання послуг за місцем проживання людям похилого віку,
людям з інвалідністю та громадянам, які знаходяться на стаціонарному
лікуванні та не можуть самостійно відвідати ЦНАП.
Для запровадження нових паспортних послуг у кінці 2018 року придбано
та встановлено робочу станцію для оформлення та видачі ID-карток і
біометричних закордонних паспортів.
Систематично в ЦНАП проводяться навчання та тренінги з підвищення
професійної кваліфікації та ознайомлення адміністраторів із останніми змінами
в законодавстві,
актуальними питаннями у різних сферах надання
адміністративних послуг.
Адміністратори згідно з графіком проходять підвищення кваліфікації в
Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій, беруть участь семінарахтренінгах, нарадах, вебінарах тощо. Для зниження
психологічного

навантаження та професійного вигорання адміністраторів проводяться тренінги
з психологом.
Крім того, у приміщенні ЦНАПу відповідно до графіка міським головою
здійснюється особистий прийом громадян, консультують представники
Пирятинського бюро правової допомоги, Пирятинської районної філії
Полтавського обласного центру зайнятості, Пирятинського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, відділів
управління комунальною власністю та з земельних і екологічних питань
виконкому міської ради.
ЦНАП виконкому міської ради є не тільки прикладом сервісної установи,
але і активним учасником суспільного життя громади. У 2018 році у
приміщенні Центру було облаштовано пункти для голосування обласного
бюджету та бюджету участі ОТГ, які обслуговували адміністратори.
Уже стало доброю традицією у ЦНАП покращувати зону комфорту фронт
– офісу: озеленення живими квітами, оформлення рецепції до свят, участь в
акціях „Серце до серця“, „Допоможемо хворим“, „Пам’ятай про тих, хто в
полоні!“. Два роки поспіль Центр брав участь у конкурсі міської ради „Краще
новорічне оформлення“.
У зоні бек-офісу Центру адмінпослуг розташований суб’єкт надання
адміністративних послуг – відділ державної реєстрації виконкому міської
ради.
У сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб
за 2018 рік проведено реєстраційних дій – 3239 (у 2017 році – 1470): з них
реєстрація місця проживання – 1716 (835), зняття з реєстрації місця проживання
– 1523 (635).
Знято з реєстрації місця проживання за повідомленнями – 226 (112) осіб.
Направлено в інші міста повідомлення про зняття з реєстрації місця
проживання 285 (140) осіб.
Видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання –
1814 (554).
Внесено зміни до документів щодо перейменування вулиць – 612 (354).
Протягом року відділом щовівторка надається звітність щодо зміни
реєстрації місця проживання громадян до територіального підрозділу
Державної міграційної служби, щомісячно – до Державного реєстру виборців та
відділу статистики.
У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень за 2018 рік було прийнято та опрацьовано 1496 (936) заяв.
Це заяви про реєстрацію права власності – 511, про реєстрацію іншого
речового права – 491, про реєстрацію обтяження – 2, про знищення об’єкта
нерухомого майна – 4, про внесення змін до запису ДРРП – 311, заяви про
скасування – 5, про відкликання заяви – 40, а також заяви про надання
інформації – 312.
У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців за 2018 рік було прийнято та зареєстровано 130 (57) заяв. Це заяви

про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, змін до відомостей про
фізичну особу-підприємця, припинення підприємницької діяльності, державну
реєстрацію створення юридичної особи, змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до
установчих документів юридичної особи.
Упродовж 2018 року до відділу надходили заяви щодо реєстрації прав на
нерухоме майно, державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, юридичних
осіб, розташованих на території
Гребінківського, Чорнухинського,
Лохвицького, Кобеляцького, Миргородського, Лубенського районів, а також
міста Полтави.
Відділ тісно співпрацює з Центром надання адміністративних послуг
виконкому міської ради, оскільки документи для проведення реєстраційних дій
подаються заявниками через ЦНАП.
У 2018 році юридичним відділом виконкому міської ради
здійснювалися заходи, спрямовані на виконання вимог статті 19 Конституції
України щодо здійснення органами місцевого самоврядування та їх посадовими
особами повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
На виконання цих заходів юридичним відділом проведено аналіз,
перевірено на юридичну відповідність чинному законодавству 2117 документів:
рішень виконавчого комітету – 427;
розпоряджень міського голови – 939;
рішень міської ради – 433;
наказів відділу освіти, молоді та спорту міської ради - 378.
Підготовлено документи різного правового характеру (позовні заяви,
претензії, відзиви, заперечення, клопотання, листи, запити, відповіді тощо).
На запити правоохоронних органів видано 166 довідок-характеристик.
Юридичним відділом здійснювалась підготовка позовних заяв,
заперечень і відзивів на них та інших документів, представництво інтересів
Пирятинської міської ради, виконавчого комітету міської ради в судових
справах, які розглядались в рамках цивільного та господарського судочинства.
Із судів надійшло на розгляд 37 судових справ. Проведено контроль на
предмет правомірності позовних заяв, вчинено процесуальні дії.
З метою надання правової допомоги жителям ОТГ, підвищення правової
освіти при виконкомі функціонує громадська приймальня по наданню
безоплатної юридичної допомоги (проконсультовано 62 особи).
Підписано Меморандум про співпрацю між Регіональним центром з
надання безоплатної вторинної допомоги у Полтавській області та Асоціацією
„Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування“,
Полтавською державною аграрною академією, Пирятинською міською
об’єднаною територіальною громадою, Білоцерківською сільською об’єднаною
територіальною
громадою,
Терешківською
сільською
об’єднаною
територіальною
громадою,
Мачухівською
сільською
об’єднаною
територіальною громадою.

У виконкомі проводиться відповідна робота щодо дотримання вимог
антикорупційного законодавства. Визначено уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті міської ради
(розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 20). Затверджено план
заходів щодо запобігання корупції на 2018 рік (розпорядження міського голови
від 02.01.2018 № 6). Проведено роботу щодо надання працівникам роз’яснень
про застосування антикорупційного законодавства; здійснено заходи до
виявлення конфлікту інтересів та його усунення; забезпечено організацію
навчання щодо порядку подання та заповнення декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій місцевого самоврядування; надано допомогу в
заповненні декларацій працівникам муніципалітету, депутатам міської ради та
керівникам комунальних підприємств. Перевірено факт подання щорічних
декларації суб’єктів декларування міської ради. Подано 5 повідомлення до
Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки
несвоєчасного подання декларацій.
З метою врегулювання конфлікту інтересів 26.12.2017 було видано наказ
відділу освіти „Про встановлення зовнішнього контролю“, відповідно до якого
з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів призначено особу,
уповноважену на проведення зовнішнього контролю
З метою неухильного дотримання вимог Указу Президента України
№ 63/2017 від 15.03.2017, яким введено в дію Рішення РНБО України „Про
застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)“, а також ефективного реагування на наявні та потенційні загрози
національним інтересам і державній безпеці України керівникам комунальних
підприємств направлено роз’яснення та повідомлення про необхідність
забезпечення належного виконання визначених Указом та законом заборон,
недопущення фактів розміщення комунальним підприємством коштів, а також
кредитування під заставу майна у банках, які потрапили під дію економічних
санкцій.
Забезпечено представництво юридичного відділу у складі конкурсних
комісій, тендерного комітету та інших дорадчих органах виконкому міської
ради.
В рамках проекту USAID „Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні (ПУЛЬС)“ взято участь у Форумі місцевого
самоврядування з обговорення проблемних питань у сфері кадрової політики і
організації роботи рад, надання адміністративних послуг, діяльності об’єднаних
територіальних громад.
Досвід Пирятинської міської ради з питань нормотворчості та нормопроектувальної техніки представлено в рамках шведсько-українського проекту
„Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“ на семінарі
„Верховенство права та нормотворчість органів місцевого самоврядування“.
За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання
працівниками міської ради розроблено та укладено 396 господарських
договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання
послуг та 3 договори про пайову участь (внесок) замовника у створенні і

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при
будівництві об’єктів містобудування на території м. Пирятин на загальну суму
69159,00 грн.
Адміністративною комісією при виконкомі міської ради розглянуто 9
справ про адміністративне правопорушення, а саме:
ст. 152 КУпАП „Порушення правил благоустрою“ – 5 справ;
ст. 154 КУпАП „Порушення правил тримання собак і котів“ – 1 справа;
ст. 156 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі алкогольними напоями
і тютюновими виробами“ – 1 справа;
ст. 159 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі на ринках“ – 1 справа;
ст. 179 КУпАП ,,Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв
на виробництві“ – 1 справа.
За розглянутими адміністративними справами притягнуто до
адміністративної відповідальності 9 осіб, з них:
оштрафовано 9 осіб, накладено штрафів на загальну суму 2567,00 грн.,
з яких: сплачено добровільно 1020,00 грн., передано на примусове виконання
до Пирятинського
районного
відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області
1547,00 грн.
Відділом інформаційних технологій та захисту інформації виконкому
міської ради є забезпечення якісної та безперебійної роботи інформаційнотелекомунікаційної системи, комп’ютерної, оргтехніки та програмного
забезпечення виконкому Пирятинської міської ради, забезпечення реалізації
державної політики у сферах захисту інформації, покращення якості наданих
послуг шляхом організації запровадження сучасних розробок у сфері
інформаційних технологій.
Впродовж звітного року відділом обслуговувалося 77 одиниць
комп’ютерної техніки, 3 сервери, 1 контролер домена, 52 принтера та
багатофункціональних пристроїв, 3 інформаційних кіоска, 1 система
поіменного голосування та близько 10 одиниць мережевого обладнання
(комутатори та роутери).
Для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її
спеціальний статус у вигляді ID-карток та біометричних закордонних
паспортів, проведено підключення та налаштування захищеного каналу зв’язку
в Центрі надання адміністративних послуг для підключення до Єдиного
державного демографічного реєстру.
Для посилення захисту локальної мережі та розмежування доступу до
мережі Інтернет придбано апаратно-програмний комплекс Fortinet Fortigate FG100E.
По завершенню ремонтних робіт в п’яти кабінетах міської ради
підключено та налаштовано локальну мережу та телефонні лінії на робочих
місцях працівників.
Восени 2018 року до системи електронного документообігу „АСКОД“
підключені два комунальні підприємства: КП „Каштан“ та КП „Пирятинський
міський водоканал“.

Після підписання договору про співробітництво територіальних громад
по реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних послуг,
організовано перенесення даних про реєстрацію/зняття з реєстрації громадян
Дейманівської та Каплинцівської сільських рад до Реєстру територіальної
громади. Налаштовано систему електронного документообігу „АСКОД“ для
роботи віддалених робочих місць в сільських громад-партнерів.
Олександрівський старостат підключений і до Реєстру територіальної громади.
Проектом „СМАРТ Пирятин“ передбачено розробку 13 е-сервісів:
„Контакт Центр“, „On-line діяльність органів місцевого самоврядування та
депутатів районної та місцевих рад“, „Громадський бюджет“; „Електронні
петиції“; „Єдина база нормативних документів Open data“; „Електронний
реєстр земель та комунального майна“; „Інвестиційний портал“; „Прозорий
бюджет“; „SMART портал“; „Кабінет мешканця“; „Система оцінки якості“;
„Черга в дитячий садок “; „Енергосервіс: облік, контроль, економія“. У
листопаді 2018 року офіційно проведено запуск в тестову експлуатацію 9 вебсервісів, по решті ще тривають роботи.
До веб-сервісу „Контакт Центр“ вже підключені диспетчери всіх
комунальних підприємств та відповідальні працівники виконкому міської ради.
КП „Пирятинський водоканал“ постійно проводить інформування про
проведення ремонтних робіт та відключення водопостачання. Також
повноцінно працює веб-сервіс „Електронні петиції“.
Протягом 2018 року працівниками відділу проводилася робота по
обслуговуванню, ремонту та налаштуванню комп’ютерної техніки, принтерів,
багатофункціональних пристроїв, локальної мережі та мережевого обладнання.
Постійно проводяться роботи по адмініструванню існуючого програмного
забезпечення, веб-сайтів та електронної пошти.
Продовжено ліцензію антивірусного програмного забезпечення. Одним з
пріоритетних завдань є ліцензування програмного забезпечення Microsoft
Office для недопущення використання „піратського“ програмного забезпечення.
Проведено ліцензування операційних систем Microsoft Windows.
Рішенням тридцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання від 28
лютого 2018 року № 83 у складі виконкому міської ради утворено управління
економіки виконкому міської ради кількості 8 штатних одиниць.
У 2018 році управлінням економіки виконувались завдання відповідно до
статей 27, 28, 30, 34, 35 та 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“.
В основу роботи структурних підрозділів виконкому міської ради
покладено пріоритетні цілі і завдання визначені Стратегією розвитку
Пирятинської ОТГ та Планом соціально-економічного розвитку на 2018 рік.
Актуальність дерева стратегічних цілей переглянуто на двох засіданнях
робочої групи з розроблення Стратегії, за підсумками стратегічну ціль „С“„Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя“
рекомендовано доповнити заходами з підвищення рівня згуртованості громади,
впровадження е-врядування, забезпечення надання якісних адміністративних

послуг. Управлінням економіки підготовлено відповідний проект рішення та
рішенням сорок другої сесії міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року
№ 246 зазначені зміни внесені до Стратегії розвитку Пирятинської ОТГ на
2017-2020 роки.
Реалізовано План соціально-економічного розвитку Пирятинської ОТГ на
2018 рік, інформацію про хід його виконання за 9 місяців 2018 року розглянуто
на засіданнях виконкому та сесії міської ради. Підготовлено проект Плану
соціально-економічного розвитку Пирятинської ОТГ на 2019 рік, який схвалено
Департаментом економічного розвитку, торгівлі та інвестиційної діяльності
облдержадміністрації, розглянуто на громадських слуханнях (08.12.2018).
З метою удосконалення процесу виконання програм Пирятинської міської
ради затверджено новий Порядок розроблення, затвердження, фінансування
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади Порядку розроблення та реалізації місцевих
(регіональних) програм (рішення тридцять сьомої сесії міської ради сьомого
скликання від 28 лютого 2018 року № 90).
В рамках виконання вищезазначеного Порядку відділом економічного
прогнозування та розвитку:
проведено 2 тренінги (для посадових осіб міської ради та інших установ,
підприємств та організацій громади) на тему „Порядок розроблення програм
Пирятинської міської ради та включення їх до Плану соціально-економічного
розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“;
підготовлені 25 експертних висновків по програмах, що сприяло
затвердженню 29 програм на 2018 рік, 17 програм на 2019 рік;
підготовлені 50 проектів рішень про внесення змін до діючих програм;
усього реалізовувано 37 програм, з розробниками яких проведено
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо підготовки звітів про їх виконання
за 2018 рік, які були подані своєчасно на розгляд сесії.
Вживалися заходи щодо забезпечення збалансованого економічного і
соціального розвитку громади. З метою підтримки розвитку пріоритетних
галузей економіки громади, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів за допомогою ініціативи ЄС „Мери за економічне
зростання“ розроблено План місцевого економічного розвитку, який схвалено
експертами Світового банку. Відповідно до методики для розроблення Плану
створена Робоча група (проведено 6 засідань), запрошувались представники
бізнесу та неурядових громадянських організацій (близько 150 осіб). До
розроблення Плану також залучались експерти Асоціації ОТГ та Європейської
бізнес-асоціації.
З метою сприяння розвитку бізнесу вперше розроблено та затверджено
Комплексну програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 - 2020 роки
(рішення сорок другої сесії міської ради сьомого скликання від 23.08.2018
№ 248). На реалізацію заходів програми з бюджету міської ОТГ виділено 35,0
тис.грн., а саме:

на збір даних, підготовку оформлення та друк презентаційних матеріалів
„Путівник інвестора“ (на українській та англійській мовах), „Каталог місцевої
продукції“ (на українській та англійській мовах), Паспорт громади; Каталог
місцевих ремесл (25,0 тис.грн.);
на організацію проведення конкурсу „Кращий підприємець“ у двох
номінаціях (10,0 тис.грн.), переможцям та призерам направлена фінансова
винагорода.
В номінації „Кращий підприємець“ переможцем визначено – ФОП
Немийногу Л.Г. (1 місце), призери - ФОП Науменко М.П.(2 місце) та ФОП
Тарасенко В.В. (3 місце).
В номінації „Краще підприємство“- перемогу отримало ТОВ „ОРІОН“
(1 місце), призерами стали: ПП РССТ „Комбінат громадського харчування“ (2
місце) і ПП „Удайбудпроект“ (3 місце).
Крім того, з метою формування місцевої інфраструктури розвитку та
підтримки малого підприємництва на веб-сайті міської ради запроваджено
рубрику „Актуальні питання розвитку бізнесу“, де розміщуються дані
щомісячного моніторингу цін з аналітикою цінових коливань на товари
харчової групи та паливно-мастильні матеріали, інформація про умови ведення
бізнесу в громаді, вільні земельні ділянки та обʼєкти нерухомості комунальної
власності.
Проведено 3 засідання Ради підприємців з питань обговорення проектів
регуляторних актів у сфері оподаткування, участі підприємців у святкових
заходах міської ради, розроблення проекту програми розвитку малого та
середнього бізнесу.
Започатковано неформальні зустрічі з місцевими підприємцями у форматі
„Кава з мером“ (проведено 2 зустрічі).
Проведено круглий стіл з актуальних питань місцевого бізнесу за участю
представників Асоціації ОТГ та 50 місцевих суб’єктів господарювання щодо
відкритих можливостей для ведення бізнесу у системі „Prozorro“ в Україні.
В напрямі просування та промоції товарів місцевого виробництва
проведено 2 ярмарки, в яких взяли участь 110 товаровиробників, з них місцевих
– 17. До уваги жителів громади представлено широкий асортимент місцевої
продукції – сири тверді та плавлені, консервовані овочі та фрукти, мед та
вироби з нього, зернові культури, саджанці плодових дерев, сувенірна
продукція, меблеві вироби, паркетна дошка з дубу та ясеня тощо. Крім того, під
час святкування Дня міста (15 вересня) організована виставка парку
технологічних автомашин комунальних підприємств та сільськогосподарської
техніки, яку виробляє ТОВ „ВК Будагромаш“.
Для збалансованого економічного розвитку території об’єднаної громади,
ефективного використання фінансових і трудових ресурсів комунальним
підприємствам затверджено рішеннями виконкому їх фінансові плани на 2018
рік. На засіданнях виконкому щоквартально заслуховувалися звіти керівників
про виконання цих планів та господарську діяльність.

Завдяки покращенню системи контролю за діяльністю комунальних
підприємств вдалося забезпечити їх (усіх без виключення) прибуткову
діяльність.
З метою сприяння належній роботі теплового господарства забезпечено
сприяння створенню конкурентного середовища на ринку послуг у цій сфері. У
2018 році до переліку надавачів послуг додано ТОВ „Ахім Енерджі“ м.Київ,
якому разом з іншими підприємствами галузі - ПП „Хазар-2007“, ДП
„Пирятинтеплопостачання“, ТОВ „Наше тепло“, рішеннями виконкому
своєчасно встановлювались (7 рішень) або коригувались (3 рішення) тарифи.
На позитивну оцінку заслуговує, що два виконавця послуг в цій сфері
використовують альтернативні види палива.
У сфері поводження з твердими побутовими відходами рішеннями
виконкому встановлені тарифи КП „Каштан“ на перевезення та захоронення
твердих побутових відходів.
Об’єктивність та обґрунтованість процесу реалізації повноважень у сфері
тарифної політики забезпечувалась під час розгляду питань на засіданнях
комісії по здійсненню контролю за додержанням правил при нарахуванні
тарифів на житлово-комунальні послуги (12 засідань), відкритість та прозорість
- на громадських слуханнях (2 засідання ) та шляхом постійного висвітлення
подій у місцевих ЗМІ, на веб-сайті міської ради та соціальних мережах в
Інтернеті.
Крім того, з метою захисту інтересів пирятинських споживачів взято
участь в 2 засіданнях комісії обласної ради щодо встановлення тарифу на
послугу з централізованого опалення ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“, який
також надає послуги на території міста Пирятин, але входить до складу спільної
власності територіальних громад області і повноваження по встановленню
тарифів належать обласній раді.
У сфері пасажирських перевезень рішеннями виконкому встановлено
тарифи на послугу з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального
користування двом перевізникам Козіну В. та Реутенку А.
З метою сприяння реалізації планів розвитку підприємств проведено
зустрічі міського голови О.Рябоконя з підприємцем С.Довженком (розширення
обсягів послуг з ремонту та реставрації холодильного обладнання), з
директором Департаменту сільськогосподарського виробництва МПП
„ЕРІДОН“ В.Яковчуком та директором ТОВ „СПКЗ“ В.Яковлєвим (розширення
виробничих потужностей елеваторного господарства в межах наявної
виробничої ділянки) та виробничим директором ТОВ „Кінний завод
„Авангард“ Т.Мілютою (сприяння залучення ефективного інвестора) та багато
інших.
З метою сприяння розвитку сільських територій: фахівцями управління
економіки проведено виїзне аналітичне дослідження інвестиційного потенціалу
сіл Олександрівка та Калинів Міст, сформовано базу вільних приміщень;
за ініціативою міського голови проведено робочу нараду з питань
розвитку сільських населених пунктів, що входять до складу міської ОТГ за
участі депутатів міської ради, старости села Олександрівка, голів квартального

комітету сіл, громадських активістів, де напрацьовувались пріоритетні напрями
залучення інвестицій;
розпорядженням міського голови утворена робоча група з напрацювання
пропозицій щодо подальшого утримання, раціонального і ефективного
використання об’єкта комунальної власності - двоповерхової будівлі
Калиновомостівської школи.
З метою залучення додаткових коштів в розвиток соціальної та
гуманітарної сфер відділом муніципальних ініціатив та інвестицій підготовлено
близько 20 заявок на участь в грантах, конкурсах, проектах.
Проект „Поліпшення якості муніципальних послуг позашкільної освіти у
сфері розвитку фізичної культури і спорту на території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади в контексті створення сучасного спортивноінноваційно-розвивального простору школи європейського успіху на базі
Опорного закладу Пирятинський ліцей – тренувальний центр спортивної
майстерності“ став переможцем обласного конкурсу проектів і програм
місцевого самоврядування, загальна вартість 1425 тис.грн., з них за рахунок
обласного бюджету – 600 тис.грн;
Взято участь в обласному конкурсі інвестиційних проектів „Горизонти
Полтавщини“, розробники інвестиційного проекту „Розвиток альтернативної
енергетики в Пирятинській міській ОТГ“ провідний спеціаліст управління
економіки Крагель Є.М. та директор ПП „Калиновомостівське“ Зубенко А.І.
отримали друге місто та грошову винагороду від обласної ради в сумі 7,0
тис.грн.
З метою презентації інвестиційних можливостей громади взято участь у
бізнес-форумі „Відкрий Полтавщину“.
За допомогою українсько-канадського проекту „ПРОМІС“ розроблено
інвестиційний паспорт Пирятинської ОТГ, який презентовано міським головою
Олексієм Рябоконем під час проведення „Діалогової платформи „Полтавщина
інвестиційна“ в м.Полтава.
З метою поширення інформації про інвестиційні можливості громади
зібрані аналітичні матеріали та підготовлено до друку, та надруковано
„Путівник інвестора“, „Каталог місцевої продукції“, зібрані матеріали для
друку „Каталогу місцевих ремесл“.
Поширюється досвід у сфері проектного менеджменту. З метою
збільшення кількості поданих аплікаційних форм та покращення їх якості
проведено тренінг з написання заявок до Програми „MEET UP! Німецькоукраїнські зустрічі молоді“ за участі керівників та представників закладів
середньої та позашкільної освіти.
Здійснювались заходи щодо розширення та вдосконалення мережі
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.
На обліку в управлінні економіки виконкому міської ради перебувало 702
фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-суб’єктів господарювання - 280.
Cфера діяльності новостворених підприємств – сільське господарство та
послуги.

На території громади функціонують великі
та середні
товаровиробники: ТОВ ,, Пирятинський
сирзавод“ (Бартошак А.В.); ТОВ
„Пирятинароконсерв“ (Баратинський В.М.); ТОВ„АГРОВІКА“ (Шаповал Д.Г.)
підприємство по вирощуванню сільськогосподарських культур, розведення
ВРХ та свиней; 3 цехи по виробництву меблів (суб’єкти господарювання,
фізичні особи – підприємці : Вірченко А., Коробка О., юридична особа – ТОВ
„Оріон“ (директор Артюх О.); 7 об’єктів по пошиву та ремонту одягу (ФОП
Згібнєва О.А., Рімша А.М., Алексеєнко Н.М. та інші); 1 цех по виробництву
керамічних виробів (ФОП Сьомін С.М.); 2 міні-підприємства по виробництву
металевих конструкцій, металевих парканів, виробів з деревини, лісопильного
та стругального виробництва (ФОП Сокур В.Ю., ФОП Симоненко О.В.); 1 мініпідприємство по виробництву виробів із бетону, гіпсу та цементу (декоративні
паркани) (ФОП Мельникович М.М.); 1 міні-підприємство по виробництву
віконно-дверних конструкцій (ФОП Снаговський О.О.); 1 міні-підприємство
по виробництву виробів із бетону, гіпсу та цементу (декоративні паркани) та
тротуарної плитки ФОП Чорнобиль А.Б.; 2 міні - пекарні по виробництву
хліба та хлібобулочних виробів (фізичні особи-підприємці: Яременко О.О. та
Маслак О.В.); 2 цехи по виробництву макаронних виробів (ФОП Негодяєв С.В.,
Тарасенко О.М.).
Ці субʼєкти бізнесу відіграють особливе значення в розвитку нашої
громади, оскільки забезпечують робочими місцями жителів громади,
поставляють на ринок товари та послуги. Від їх діяльності до бюджету міської
ОТГ у 2018 році надійшло 17,6 млн.грн., що на 12,1% більше ніж у 2017 році.
Приємно відзначити, що у 2018 році на території міста місцевими та
немісцевими суб’єктами господарювання було відкрито 3 нових торгівельних
об’єкти:
магазин „ANDI“ (вул.Соборна, 11) ФОП Лопатіна Л.М. - торгівля
непродовольчими товарами: одяг, взуття та супутніми товарами;
павільйон „Панда“ (вул. Європейська, 1) ФОП Бих М.А. - торгівля
продовольчими товарами: кулінарні та м’ясні вироби;
магазин „Одяг“ (вул.Соборна, 14) - торгівля непродовольчими товарами:
одяг.
З метою здійснення відповідно до законодавства контролю за належною
експлуатацією та організацією обслуговування населення місцевими
підприємствами проводилась відповідна робота. Провідний спеціаліст
управління економіки у складі комісії Пирятинської райдержадміністрації з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій брала 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“, щодо
дотримання суб’єктами господарювання вимог санітарного законодавства,
правил торгівлі, Правил благоустрою та утримання території міста Пирятин.
Перевірено: 85 торговельних об’єктів та 4 приватні туалети.

З метою забезпечення виконання законодавства у сфері захисту прав
споживачів з питань, що віднесені законодавством до компетенції органів
місцевого самоврядування, за 2018 рік надано допомогу 21 споживачу (у 201725) у вирішенні різних спірних питань щодо обміну неякісних товарів на
якісні, поверненню коштів за товари в визначені чинним законодавством
терміни, надані розʼяснення.
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.
З метою дотримання законодавства у сфері торгівлі, створення зручних та
безпечних умов для покупців, на засіданнях виконкому прийнято 41 рішення
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 (у 2017- 38).
З метою формування комплексного підходу до організації святкової
торгівлі в населених пунктах Пирятинської міської ради проведено Конкурс на
краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери побутових послуг, підприємств, установ та житлових
будинків в населених пунктах Пирятинської міської ОТГ до Нового 2019 року.
З метою виконання повноважень щодо забезпечення зайнятості населення
Пирятинської ОТГ, посилення мотивації до легальної зайнятості та соціальної
підтримки безробітних впродовж звітного періоду реалізовано Програму
зайнятості населення Пирятинської ОТГ на 2018 рік (рішення тридцять
четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018
року № 43). На фінансування заходів програми з бюджету міської ОТГ
використано 289 257,91 грн., зокрема, для виконання робіт з благоустрою
населених пунктів громади залучено до громадських робіт 72 особи
незайнятого населення, які перебували на обліку в Пирятинській філії
Полтавського обласного центру зайнятості, для доставки повідомлень про
призначення субсидій в неопалювальний та опалювальний періоди 2018-2019
років – 15 осіб.
Для здійснення повноважень з контролю за додержанням законодавства
про працю з серпня 2018 року призначено на посаду головного спеціаліста
інспектора праці управління економіки виконкому міської ради Йощенко Ю.М.
Спеціаліст пройшла відповідне навчання у Державній служби з питань праці та
отримала посвідчення інспектора праці.
Утворено міську комісію з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення (рішенням виконкому міської ради від 31.10.2018 № 357)
та проведено 2 засідання. Організовано оперативну робочу групу, якою
проведено обстеження 16 субʼєктів господарської діяльності, за наслідками
обстежень легалізовано 5 осіб. Крім того, взято участь у 6 спільних
інспекційних відвідуваннях субʼєктів господарювання з головним державним

інспектором у Полтавській області, за наслідками відвідувань легалізовано
4 особи.
З метою визначення можливих ризиків виявлення порушень
законодавства у сфері праці налагоджено співпрацю з профспілками, Пенсійним
фондом, податковими та статистичними органами. За поданням цих установ
будуть сформовані підстави для самостійних інспекційних відвідувань
інспектором праці.
Крім того, у 2018 році проведено роз’яснювальну роботу серед
представників бізнесу. Інспектором праці відвідано 80 закладів громадського
харчування, магазинів, павільйонів, кіосків, які працюють на території
Пирятинської ОТГ. Під час відвідування надавались індивідуальні консультації.
Для здійснення моніторингу за виконанням рекомендацій, наданих під час
відвідування, сформовано інформаційну базу підприємств. Крім того,
розміщено 6 статей на веб-сайті міської ради та в соціальної мережі
FACEBOOK, 1 статтю в газеті „Пирятинські вісті“.
Відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік (із змінами), затвердженим рішенням 31 сесії міської ради сьомого
скликання від 01.12.2017 № 302, підготовлені аналізи регуляторного впливу та
проекти рішень міської ради у сфері оподаткування на 2019 рік (7 проектів) та
використання комунальної власності (1 проект). Необхідно зазначити, що
регуляторні акти, які встановлюють місцеві податки і збори, попередньо були
розглянуті на засіданні Ради підприємців, їх рекомендації та зауваження були
враховані під час підготовки проектів рішень. Після завершення процедури
громадського обговорення проекти винесено на розгляд сесії та затверджено
рішеннями сесій.
У визначений законом термін також підготовлено та затверджено План
діяльності з підготовки регуляторних актів на 2019 рік (рішення сорок п’ятої сесії
міської ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року№ 342).
Усі рішення регуляторного характеру знаходяться у вільному доступі в
розділі „Регуляторна діяльність“ на веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.
В галузі зовнішньоекономічної діяльності за сприяння міського голови
18 серпня 2018 укладено угоду про встановлення партнерських звʼязків між
Пирятинською міською радою (Україна) та Асоціацією Українців в Ірландії про
економічну, науково-технічну, культурно-гуманітарну співпрацю. Зокрема,
обидві сторони вирішили підтримувати обмін в галузях культури, мистецтва та
освіти. Вирішили використати перспективи, які надаються науково-технічним
прогресом і економічними перевагами відповідних регіонів задля
довгострокового співробітництва в економічній сфері.
Направлені ряд звернень до посольств Польщі та Німеччини в Україні
щодо встановлення та активізації партнерських відносин.
З метою підвищення фахового рівня фахівці управління економіки взяли
участь в 13 навчальних семінарах та практичних тренінгах, отримано 8
сертифікатів, з них 2 - міжнародного рівня, зокрема:
в навчальному семінарі з питань використання сучасних інструментів
залучення інвестицій;

в
навчальному
практикумі
„Зміцнення
міжмуніципального
співробітництва для посилення спроможності та розвитку громад“,
організований в рамках національної програми обмінів для об’єднаних громад
та п’ятирічного проекту Глобал Комьюнітіз (Global Communities)
„Децентралізація приносить кращі результати та ефективність“ (DOBRE), що
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID);
в навчальному семінарі з питань розвитку інвестиційних інструментів
громад, який організовано Полтавською облдержадміністрацією за сприяння
проекту „Партнерство для розвитку міст“;
в навчальному курсі „Підготовка проектів для отримання коштів
секторальної бюджетної підтримки ЄС та ДФРР“ за сприяння проекту ПРОМІС
м.Полтава;
у Школі місцевого самоврядування DESPRO Швейцарсько-українського
проекту „Підтримка децентралізації в Україні“, команда міської ради посіла 2
місце, отримала можливість відвідати Польщу;
у швейцарсько - українському проекті „Управління проектами місцевого
розвитку – 8“ на е-платформі „СПІЛЬНОТА ПРАКТИК: СТАЛИЙ РОЗВИТОК“
в рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO;
у 3 телеконференціях „Розвиток підприємництва в ОТГ – залучення
інвестицій“ в рамках співпраці з українсько-канадським проектом
„Партнерство для розвитку міст“ ПРОМІС;
в навчальному курсі „Економічний розвиток території: проблеми,
виклики, перспективи“ на базі Полтавського обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації;
в тренінгу з питань практичного застосування законодавства про працю
м.Полтава на базі Департаменту з питань праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації;
в семінарі-навчанні Центру розвитку місцевого самоврядування для
представників об’єднаних територіальних громад, на тему „Забезпечення
дотримання трудового законодавства в ОТГ: правові та фінансові аспекти“ ;
в двох навчальних семінарах та узагальнюючої конференції проекту
„Мери за економічне зростання“.
Фінансове управління здійснює загальну організацію та управління
виконанням бюджету міської об’єднаної територіальної громади, координує
діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
здійснює інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.
Фінансове управління працює в єдиній для всієї фінансової системи
України автоматизованій системі „Місцеві бюджети“.
В межах визначених функцій та завдань фінансовим управлінням
протягом 2018 року проведено відповідну роботу:
1) в програму „Місцеві бюджети“ внесено 1365 довідок про внесення
змін до показників бюджету міської ОТГ, в тому числі 547 довідок про
зміни річного розпису бюджету та зміни до помісячного плану асигнувань по
видатках, 547 довідок про внесення змін до кошторисів та реєстрів змін

бюджетних установ, 215 довідок про зміни до річного та помісячного розпису
фінансування, 56 довідок про зміни річного розпису бюджету та зміни до
помісячного плану по доходах.
2) проведено 941 розпорядження на фінансування з бюджету міської
ОТГ;
3) підготовлено 17 проектів рішень, в тому числі:
8 проектів рішень про внесення змін до бюджету;
2 проекти рішень сесії міської ради про затвердження та виконання
бюджету;
2 проекти про розподіл вільного залишку бюджетних коштів;
2 проекти про розподіл перевиконання бюджету міської ОТГ;
2 проекти про передачу медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам;
1 проект рішення про затвердження Положення про фонд охорони
навколишнього природного середовища Пирятинської міської ОТГ;
4) підготовлено 32 кошторисів, 39 планів асигнувань загального та
спеціального фондів бюджету міської ОТГ, 14 розподілів зведених коштів,
33 одиниці мережі та 11 реєстрів змін до неї розпорядників і одержувачів
коштів бюджету ОТГ;
5) підготовлено 32 картки оцінки
проектних пропозиції
по
Громадському бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади;
6) підготовлено 671 інформацій, в тому числі щоквартальних - 8;
щомісячних - 105; щотижневих - 52, щоденних - 142, разових та позапланових
- 364.
7) підготовлено 28 проектів договорів та додаткових угод про передачу
міжбюджетних трансфертів до районного, Лубенського міського, обласного
та державного бюджетів;
8) підготовлено 11 офіційних висновків, в тому числі 1 висновок про
обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних
надходжень бюджетних установ) бюджету міської ОТГ; 10 висновків про
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міської ОТГ.
9) погоджено 35 реєстрів та 121 висновок Пирятинського відділення
Лубенської ОДПІ по поверненню платникам податків помилково та/або
надміру сплачених сум грошових зобов’язань; 369 331,4 грн
10) розроблено 34 паспорти бюджетних програм за програмно-цільовим
методом. Протягом року, на підставі прийнятих рішень „Про внесення змін до
бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“, до паспортів
108 разів вносилися зміни;
11) оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради 12 документів, із
них:
6 звітів, в тому числі - річний звіт про виконання бюджету міської
ОТГ за 2017 рік, про бюджет на 2018 та 2019 роки, квартальні звіти про
виконання бюджету за І квартал, І півріччя та 9 місяців 2017 року;
6 одиниць іншої інформації, що стосується бюджету міської ОТГ;

5 презентацій про показники бюджету міської ОТГ та їх виконання;
1 презентація по Громадському бюджету.
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 2018 рік, пояснювальної
записки, мережі бюджетних установ, за результатами якої порушень не
виявлено;
14) проведено експертизу 20 кошторисів бюджетних установ, 44 міських
програм;
15) проведену тарифікацію педагогічних працівників 14 бюджетних
установ двічі на рік, в тому числі по 7 ДНЗ, 3 ЗНЗ, 2 ПНЗ, 1 школи мистецтв,
1 ДЮСШ;
16) проведено 6 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.
Основним і важливим напрямом роботи фінуправління є організація
виконання бюджету міської ОТГ за доходами і видатками.
Для забезпечення виконання планових показників доходної частини
бюджету постійно здійснюється моніторинг надходжень до бюджету.
Доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та
власних надходжень бюджетних установ за 2018 рік склала 178 673,1 тис.грн.
при плані з урахуванням змін 176 731,9 тис.грн. Виконання до затвердженої
суми на рік з урахуванням змін склало 101,1 відсотки, а саме:
виконання доходної частини загального фонду бюджету становить
101,4%, при плані з урахуванням змін 134 556,9 тис. грн. фактично надійшло
136 389,9 тис. грн;
виконання доходної частини спеціального фонду бюджету становить
100,3%, при плані з урахуванням змін 42 175,0 тис. грн. фактично надійшло 42
283,1 тис. грн.
Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів
та власних надходжень бюджетних установ, виконана на 95,6%, при плані з
урахуванням змін 191 783,4 тис.грн, фактично використано 183 324,9 тис.грн,
що на 54 283,7 тис.грн більше показника за попередній період, в т.ч.:
видаткову частину по загальному фонду бюджету виконано в сумі
120 096,1 тис. грн., або 95,8 відсотка планових призначень з урахуванням змін
в сумі 125 358,1 тис. грн.;
по спеціальному - 63 228,8 тис.грн, що складає 95,2% планових
призначень з урахуванням змін 66 425,3 тис.грн.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
міської ради функціонує відповідно до Положення про відділ та затвердженого
плану роботи.
Основними завданнями відділу є:
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
відображення у документах достовірної інформації про господарські
операції;
забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань,
здійснення платежів відповідно до зареєстрованих бюджетних фінансових
зобов’язань;
забезпечення контролю за наявністю і рухом майна;
запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській
діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
відділом
здійснюється методичне керівництво та контроль за
дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку
розпорядників бюджетних коштів 3 ступеню.
Відповідно до структури та штатного розпису у відділі налічується 12
штатних одиниць, з яких 8 посадових осіб (начальник відділу-головний
бухгалтер, його заступник, спеціалісти) та 4 особи - обслуговуючий персонал
(водії, техпрацівники).
Відділ працює із використанням програмних продуктів ІС-ПРО, ME Doc,
UA бюджет. Здійснює бухгалтерський облік та обслуговує виконавчий комітет
Пирятинської міської ради, його структурні підрозділи, 16 бюджетних установ
міської ради (ЗДО - 7, ЦДЮТ, СЮТ, школа мистецтв, ДЮСШ, сільські
бібліотеки - 2, сільські будинки культури – 2, музей), методичний кабінет
відділу освіти, молоді та спорту, інклюзивно-ресурсний центр та міський Центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Відділу підпорядковані (в частині звітності) розпорядники бюджетних
коштів третього ступеню (Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №6, Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4,
Пирятинський ліцей з філією) та одержувачі бюджетних коштів (КП „Каштан“,
КП „Пирятинський міський водоканал“, ОСББ – 2, МОГО ВФСТ „Колос“,
Пирятинська районна організація ветеранів)
В межах визначених функцій та завдань відділом бухгалтерського обліку
та звітності впродовж 2018 року була проведена наступна робота:
1) виконано рішень: сесій – 24; виконкому –15; розпоряджень міського
голови – 1007 (оплата праці – 687, відрядження – 289, лікування - 12, інші -19);
наказів відділів (освіта, культура) – 181;
2) опрацьовано: вхідної кореспонденції (листи, заяви, звернення) - 304, в
тому числі звернень громадян -32, запитів на інформацію – 5, видано довідок
про заробітну плату-124, направлень в ЗДО – 126, відповіді -17;
табелів робочого часу - 240;
18024 особових рахунків працівників (нарахування заробітної плати двічі
на місяць по 751 особовому рахунку);

261 листок непрацездатності;
3) подано заявок на виплату лікарняних по фонду соціального
страхування -24;
4) прийнято та опрацьовано 638 авансових звітів;
5) складено 40 штатних розписів та 26 тарифікаційних списків;
6) опрацьовано:
первинної
документації
по
оприбуткуванню
(переміщенню) та списанню товарно-матеріальних цінностей - 5543;
меню –вимог - 3000;
табелів відвідування ЗДО – 275, ШЕВ – 90;
7) проведено наказів про зарахування (відрахування) учнів ШЕВ – 126;
8) внесено первинних даних до програмного забезпечення - 295, в тому
числі кошторисів -35, довідок про внесення змін до кошторисів – 260;
9) відпрацьовано (набрано) реєстрів бюджетних:
юридичних зобов’язань -1808;
фінансових зобов’язань – 4800;
10) набрано платіжних доручень -5464;
11) опрацьовано виписок УДКСУ - 8129;
12) розміщено на сайті використання публічних коштів Е-дата - 1034
угоди, 101- додаткових угод, 2098 видаткових накладних, актів виконаних робіт
(наданих послуг) – 1362, фінансових звітів - 4, звітів про відрядження - 4;
13) складено та подано звітів - 126, в тому числі до УДКСУ -27 (про
надходження і використання коштів, баланс), ДФСУ – 42 (ЄСВ - 12, 1ДФ - 4,
ПДВ -12, екологічний - 4, використання надр - 4, податок на землю - 1,
неприбуткові установи - 1, звіт про суми податкових пільг - 4), статистики – 53,
ФСС – 4;
14) проведено 21 процедуру відкритих торгів, 3 переговорних
процедури, 21 допорогову закупівлю, підготовлено 33 тендерні документації.
15) опубліковано 275 звітів про укладені договори.
16) проведено інвентаризацію в 19 закладах та відповідно складено
інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризації, звіряльні відомості по
кожному закладу інвентаризації;
17) складено 24 лімітні довідки на використання паливно-мастильних
матеріалів;
18) видано 493 подорожніх листи;
19) проведено операцій (довідок) в натуральній формі – 20;
20) проведено квартальних звірок залишків ТМЦ – 28;
21) складено актів передачі ТМЦ та витрат з реконструкції -35;
22) виконано 44 міські програми;
23) складено 936 меморіальних ордерів.
З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
відділом щомісячно проводиться аналіз споживання енергоносіїв установами
міської ради, щоквартально аналіз цін на продукти харчування, 2 рази на рік
моніторинг цін на будівельні та господарчі товари.

Діяльність освітньої галузі спрямована на впровадження Концепції
Нової української школи, створення належних умов для навчання і виховання
дітей дошкільного та шкільного віку.
Мережа закладів освіти Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади становить 3 опорні школи, 2 філії, 7 закладів дошкільної освіти та
3 заклади позашкільної освіти.
Дошкільна освіта
У закладах дошкільної освіти різними формами виховання у 25 групах
охоплено 584 дитини.
Рівень охоплення дітей передшкільного віку дошкільною освітою
становить 100 %, дітей 3 - 5 років - 83 %.
З метою здійснення психологічного та соціально-педагогічного
супроводу дітей від 0 до 6 років, надання психолого-педагогічної освіти
батькам дітей дошкільного віку, які виховуються вдома, впроваджується
програма ,,Співзвучність люблячих сердець“.
У старших групах дитячих садків вивчається англійська мова, створені
консультпункти у закладах освіти. Проблема наступності вирішувалася через
впровадження нової програми „Впевнений старт“, налагодження співпраці
вихователів та вчителів початкової школи, проведення спільних заходів.
Діяльність педколективів спрямована на різнобічний, гармонійний
розвиток дітей та розвиток їх вмінь і навичок.
Проводилася робота щодо підвищення фахового рівня педпрацівників
через семінари, тренінги, ,,круглі столи“, конкурси, творчі звіти, дні відкритих
дверей, запрошувалися науковці (доктор педагогічних наук, професор
Н.В. Гавриш, доктор педагогічних наук Шелестова Л.В.) тощо.
Для формування особистості дошкільника у закладах дошкільної освіти
покращено умови. Поновлено меблі, посуд, електротовари, постільну білизну
тощо.
Проведено ремонт ясельної групи з улаштуванням кабінету медичної
сестри, поточний ремонт системи теплопостачання в ЗДО ,,Берізка“,
реконструкцію веранди, ремонт системи електропостачання, водостічної
системи в ЗДО ,,Пролісок“, теплотраси Олександрівського ЗДО, системи
опалення у ЗДО ,,Червона шапочка“, утеплено зовнішні стіни будівлі та
проведено ремонт харчоблоку ЗДО ,,Сонечко“.
Загальна середня освіта
У закладах загальної середньої освіти у 90 класах навчається 2012 учнів,
що на 31 учень більше від минулого року. Середня наповнюваність класів
становить 22,4 (у 2017 році – 22,8).
У 2018 році завершено процес створення опорних закладів та їх філій,
сформовано єдиний освітній округ. Надано автономію закладам освіти, в тому
числі фінансову.
З метою впровадження реформи Нової української школи, яка стартувала
з 1 вересня 2018 року, створено умови для 202 учнів 1класів. Запроваджено

сучасні дизайнерські підходи до оформлення навчальних кімнат для учнів
1 класів, коридорів, облаштовано навчальні осередки, підготовлено вчителів.
Отримали безкоштовно 14 наборів ,,LEGO Play Box“ на кожен клас з 20 учнів
та 200 наборів ,,6 цеглинок“ на кожного учня, Пирятинський ліцей на умовах
співфінансування з місцевого бюджету (2,9 тис.грн.) – 1 комплект фабрики
друку, Пирятинська зш І-ІІІ ст. №4 – комплект комп’ютерного обладнання,
мультимедійний контент та дидактичні матеріали для початкових класів
(338 088 грн., з них 34067 грн. – з бюджету ОТГ), за кошти додаткової
субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування придбали шкільні
меблі на загальну суму 211 093 грн. (з них 20 тис.грн. з бюджету міської ОТГ)
та 190 комплектів одномісних парт за кошти бюджету міської ОТГ (Програма
,,Шкільна парта – 2017-2019“).
Поряд з традиційною денною формою навчання створено умови для
здобуття повної загальної середньої освіти індивідуально, чим і скористалися
8 хворих дітей, з них 5 потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, дистанційно навчається 1 дитина у Пирятинській зш І-ІІІ ст. № 4.
З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на
освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство
функціонує 8 класів з інклюзивним навчанням (на 2 більше ніж у минулому
році): на базі Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 –– 6 класів,
8 учнів, Олександрівської філії – 1 клас, 1 учень, Філії Пирятинського ліцею –
один клас, 1 учень.
У міській об’єднаній територіальній громаді дітей-інвалідів від 0 до
18 років – 81, з них шкільного віку – 62, дошкільного віку – 19. Із загальної
кількості дітей-інвалідів 5 навчалося за індивідуальною формою, 32 дітей було
інтегровано у класні колективи та 3 учні в інклюзивні класи.
Відділом та закладами освіти проведено організаційні заходи щодо
створення сприятливих умов для гармонійної інтеграції осіб з обмеженими
фізичними можливостями в суспільство. Учителі, які працюють з дітьми цієї
категорії, відповідно до графіків проходять курси підвищення кваліфікації на
базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Введено посади асистента вчителя в школах з інклюзивним навчанням,
створено команди психолого-педагогічного супроводу дітей, проводяться для
дітей додаткові корекційно-розвиткові заняття.
Для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, надання
психолого-педагогічної
допомоги
та
забезпечення
їх
системного
кваліфікованого супроводження на базі центру розвитку дитини ,,Долоньки“ з
27 вересня 2018 року розпочав діяльність інклюзивно-ресурсний центр.
За рахунок коштів освітньої субвенції придбано стіл-парта для візочників
– 19955 грн., комплект обладнання (комп’ютерна техніка, меблі, дидактичний
матеріал) на загальну суму –– 80369 грн.
Пирятинським ІРЦ проведено обстеження дітей та зарахування до
логопедичної групи, відкрите заняття вчителя-логопеда для батьків 1-го класу
на тему „Дари осені“, зустріч з адміністрацією та асистентами вчителів ЗЗСО на

тему „Інклюзивна освіта в закладі“, заняття з елементами тренінгу для вчителів
4-х класів „Інклюзивна освіта. Співпраця педагогів та батьків“, сформовано
банк даних дітей з особливими освітніми потребами, проведено 1 комплексну
оцінку.
Разом з тим, залишається невирішеним питання забезпечення
архітектурної доступності приміщень для осіб з вадами зору, слуху,
облаштування ресурсних кімнат та медіатек у закладах освіти.
У 2018 році 123 випускники, з них 1 екстерн отримали атестат про повну
загальну середню освіту, свідоцтво про базову загальну середню освіту 187 випускників 9-х класів, з них 1 за спеціальною програмою.
3 випускники нагороджені золотою медаллю (Опорний заклад
Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 – 2, Пирятинський ліцей – 1) і 1 – срібною
(Опорний заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 – 1). 12 випускників 9 класів
(Пирятинський ліцей – 4, Опорний заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 – 6,
Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4 – 2) отримали свідоцтво з відзнакою.
Профільним навчанням охоплено 100 % учнів 10-11 класів. У ліцеї
запроваджено 4 профілі навчання.
Випускники 11 класів Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 та
Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 разом з атестатом отримали посвідчення про
присвоєння робітничої кваліфікації перукаря-модельєра“, „молодшої медичної
сестри по догляду за хворими“, „кухаря ІІІ розряду“, „водія категорії „В“ і
„С““.
У 2018 році у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні
закладів загальної середньої освіти посіли 6 призових місць (ІІ м. – 1, ІІІ м. – 5),
у 2017 році – 14 (ІІ м. – 7, ІІІ м. – 7); у ІІ етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт при Малій академії наук зайняли 4 призові місця (ІІ м. – 1,
ІІІ м. – 3), у 2017 році – 5 (ІІ м. – 2, ІІІ м. – 3).
У
Пирятинській
міській
об’єднаній
територіальній
громаді
забезпечується стабільність, творчість, ефективність педагогічного процесу.
Створена
сучасна
система
науково-методичної
роботи
сприяє
цілеспрямованому, безперервному, особистісно зорієнтованому підвищенню
професійної компетентності вчителя.
У 2018 році запроваджено нову модель надання методичної допомоги
педагогічним працівникам. На підставі меморандуму про співпрацю між
Пирятинською міською радою та Полтавським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського щодо розвитку
освітньої галузі як важливої складової стратегії розвитку громади проведено
стратегічну сесію за участю батьків, педагогів та учнів, літню школу щодо
впровадження засад Нової української школи, зустріч з Лушиним П.В.,
доктором психологічних наук, психоаналітиком, експертом з питань місцевої
демократії та розвитку громад Німеччини Хельмутом
Куртом, виїзні
настановчі наради для вчителів-предметників, осінню сесію. У результаті
співпраці об’єднана громада стала учасником німецько-українського проекту
,,Мости партнерства задля розвитку місцевих громад“.

Належна робота здійснювалася в напрямку підвищення фахової
майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. Пройшли підвищення
фахової майстерності 88 педагогічних працівників на базі ПОІППО.
Методична служба відділу освіти, молоді та спорту
разом з
педагогічними колективами продовжили працювати у напрямку розв’язання
науково-методичної теми „Формування професійної мобільності педагогічних
працівників закладів освіти в умовах становлення Нової української школи“.
Проведено 10 семінарів-практикумів та 14 засідань міських методичних
об’єднань педагогічних працівників.
Вчитель Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 (Бугай В.М.)
взяла участь в обласному професійному конкурсі ,,Учитель року - 2018“ у
номінації ,,Українська мова та література“, підготовлено 2 вчителі на конкурс
,,Учитель року - 2019“.
Атестаційною комісією ІІ рівня проведено атестацію 60 педагогічних
працівників. Педагогічні звання присвоєно (підтверджено) 24 педагогам
закладів освіти Пирятинської міської ради.
У закладах освіти здійснюється інноваційна та експериментальна
діяльність.
Пирятинський ліцей та Опорний заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6
працюють за науково-педагогічним проектом „Інтелект України“, Опорний
заклад Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 впроваджують проект „Розумники“.
Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4 та Пирятинський ліцей на основі укладеної
угоди про наукове співробітництво з Інститутом педагогіки Національної
академії педагогічних наук України здійснюють експериментальну діяльність
за темами науково-дослідної роботи:
„Дидактико-методичний
супровід
компетентнісно
орієнтованого
навчання у початковій школі“ (ліцей),
„Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до інноваційного
розвитку закладів загальної середньої освіти в умовах Концепції нової
української школи“ (школа № 4).
Продовжується робота щодо психолого-педагогічного проектування
соціального розвитку учнів закладу (за В.О.Киричуком).
Успішно впроваджувалися інформаційні технології в освітній процес,
управлінську діяльність. Розпочато випуск електронної газети ,,Тижневик“.
До послуг дітей, починаючи з 1 класу, – 185 персональних комп’ютерів
(з них термін придбання понад 5 років становить 58%), 45 ноутбуків,
1 планшет, облаштовано 24 класи з інтерактивними поверхнями, 28 принтерів.
Придбано у 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету 5 телевізорів,
1 мультимедійну дошку, 11 ноутбуків.
Середнє навантаження на 1 комп’ютер складає 9 учнів (норма 10 учнів на
1 комп’ютер).
Збільшено на 13 % кількість учнів, для яких організоване гаряче
харчування (2018 р. – 85 %, 2017 р. – 72%). Поліпшено санітарно-гігієнічні
умови харчоблоку та їдальні Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6.

100-відсотково забезпечено підвезенням до місця навчання і додому
257 учнів, що на 46 учнів більше від минулого року.
Проведено організаційні заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей і
підлітків влітку 2018 року. У таборах відпочинку з денним перебуванням
оздоровилось 666 дітей, що на 112 дітей більше від минулого року, в
оздоровчих таборах області – 90 дітей (на 17 дітей більше від 2017 року), за
межами області – 25 дітей (у минулому році – 4).
Вжито заходів щодо підвищення комфортності закладів освіти.
Завершено заміну вікон, дверей на металопластикові у всіх закладах
освіти. Облаштовано відмостки приміщень комунальних закладів. Проведено
поточний
ремонт
частини
покрівлі
приміщення
колишньої
Калиновомостівської школи, ремонт покрівлі (1 черга) Опорного закладу
Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6, проведено капітальний ремонт спортивного залу
(балконне приміщення, туалетна кімната, роздягальні, тренерська кімната,
гідроізоляція зовнішньої частини цокольної частини приміщення) та
реконструкцію мережі із влаштуванням каналізаційно-напірної станції в
Пирятинській зш І-ІІІ ст. № 4, облаштовано внутрішній туалет у Філії
Пирятинського ліцею, дитячий ігровий майданчик у Пирятинській зш
І-ІІІ ст. № 4, створено шкільний радіовузол в Опорному закладі Пирятинській
зш І-ІІІ ст. № 6 у результаті реалізації громадського бюджету.
Введено в експлуатацію басейн Пирятинського ліцею, який не
функціонував більше 20 років. збудовано спортивний майданчик з глядацькою
залою та зоною для запасних гравців на території Пирятинського ліцею.
Позашкільна освіта
Для розвитку здібностей та обдарувань учнів, задоволення їх інтересів і
запитів функціонувало 3 заклади позашкільної освіти, які відвідувало 1117
дітей. Позашкільною освітою охоплено 56 % школярів. На базі закладів освіти
працювало 45 гуртків (773 учні).
Вихованці позашкілля активно брали участь у міських, обласних та
всеукраїнських конкурсах, змаганнях, спартакіадах.
Завдяки підтримці галузі вдалося досягти високих спортивних
результатів у змаганнях різного рівня: ІІІ місце з неолімпійських видів спорту
серед спортивних шкіл області; І місце в чемпіонаті області з легкої атлетики та
в чемпіонаті області з сумо. Більше 200 нагород різного ґатунку здобули
спортсмени на змаганнях обласного, всеукраїнського та європейського рівнів.
ЦДЮТ у рейтингу області посів 2 місце, отримав 42 призові місця у
конкурсах обласного, всеукраїнського рівнів.
Стипендії міської ради отримували з січня по травень 13 дітей, з вересня
по грудень 2018 року 15 дітей (72,7 тис. грн.).
На засадах особистісно зорієнтованого підходу створено єдину систему
виховного процесу, спрямовану на соціалізацію учнів, утвердження їх як
особистостей.
Налагоджено дієву роботу учнівського самоврядування (члени
учнівського самоврядування – учасники сесій, виконкому міської ради,

серпневої педагогічної конференції, яка проводилася у форматі освітніх
платформ.
Заклади освіти стали учасниками всесвітньої ініціативи „Громада дружня
до дітей та молоді“, започаткованої Дитячим фондом ООН UNISEF (рішення
виконавчого комітету від 25.07.2018 № 224), проекту ,,Зелене світло для
велоруху в громадах, програми „Активні громадяни“.
Створено та діє міська батьківська рада „Батьки.PRO“.
У закладах позашкільної освіти створюються належні умови для вибору
вихованцями видів діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків.
З цією метою замінено покрівлю центру дитячої та юнацької творчості,
проведено поточні ремонти електрообладнання та електромережі у ДЮСШ та
ЦДЮТ, придбано обладнання і предмети довгострокового користування,
тренажери для майданчиків та штучне покриття для міні-футбольного поля.
Протягом 2018 року були реалізовані місцеві цільові програми в галузі
освіти, молоді та спорту:
Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році“, затверджена рішенням
тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22
грудня 2017 року № 336 (72700 грн.);
Програма розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе –
творимо країну“, затверджена рішенням тридцять четвертої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 46 (102769 грн.);
Програма розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік, затверджена
рішенням тридцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 24 січня 2018 року № 44 (161504 грн.);
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році, затверджена
рішенням тридцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 24 січня 2018 року № 42 (585055 грн.);
Програма ,,Опікуємося освітою“ на 2018 рік, затверджена тридцять
сьомою сесією Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне
засідання) від 04 квітня 2018 року № 112 (90733 грн.);
Програма ,,Шкільна парта – 2017-2019“, затверджена тридцять сьомою
сесією Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне
засідання) від 04 квітня 2018 року № 110 (599758 грн.);
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 р „Юні
патріоти Пирятинщини“, затверджена рішенням дванадцятої сесії Пирятинської
міської ради від 28 липня 2016 року № 167;
Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень серед
дітей та молоді на 2017-2018 роки, затверджена рішенням двадцять третьої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 114.
Заклади освіти – учасники громадського бюджету участі. У 2018 році
подали 16 проектних пропозицій, з них 4 здобули перемогу.
Проект „Поліпшення якості муніципальних послуг позашкільної освіти у
сфері розвитку фізичної культури і спорту на території Пирятинської міської

об’єднаної територіальної громади в контексті створення сучасного спортивноінноваційно-розвивального простору школи європейського успіху на базі
Опорного закладу Пирятинський ліцей – тренувальний центр спортивної
майстерності“ здобув перемогу на обласному конкурсі проектів і програм
розвитку територіальних громад Полтавської області у 2018 році (600 тис. з
обласного бюджету).
Відділом проведено практикум із застосування законодавства в
Полтавському РВ АМУ на тему: „Новації законодавства у сфері освіти.
Особливості надання освітніх послуг в умовах реформування“, 2 зустрічі з
керівниками закладів освіти Полтавського району та Засульської ОТГ щодо
досвіду роботи закладів освіти Пирятинської міської ради в умовах
реформування освітньої галузі, підготовлено 4 успішні практики.
Важливим завданням залишається підвищення якісного рівня освітніх
послуг, осучаснення змісту, форм і методів організації освітнього процесу,
формування компетентнісного підходу до реалізації Державних стандартів
початкової, базової та повної загальної середньої освіти, забезпечення
доступності та підвищення якості надання освітніх послуг.
Повноваження у сфері культури на території Пирятинської ОТГ забезпечує
відділ культури і туризму міської ради. Культурне обслуговування населення
здійснюють Пирятинська школа мистецтв, 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.
Головними напрямками в роботі Пирятинської школи мистецтв є
постійний пошук і застосування нових форм роботи, як з обдарованими
учнями, так і з учнями з різними музичними даними.
У 2018 році на навчання до школи прийшло 84 учні. Всього у школі
навчається 355 учнів, працює 25 викладачів. Структуру школи складають
6 відділів: естрадного співу, народний, фортепіанний, теоретичний,
мистецький, оркестровий.
Плата за навчання в школі: від 65 до 130 грн. за місяць. 94 учнів
користуються правом на пільгове навчання.
Три випускники школи вступили на навчання до мистецьких закладів.
Всі творчі колективи є постійними учасниками шкільних, міських,
районних та обласних фестивалів, конкурсів та концертів. Два вихованці школи
Немідько Оля та Гуров Роман отримують стипендії міської ради.
Викладачі та учні школи щороку здобувають високі відзнаки на
міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, у звітному році отримали
16 призових місць.
Модернізується та поновлюється матеріально-технічна база. За 2018 рік
проведено ремонти класних кімнат та підлоги в фойє, встановлено нові
паркани, придбано 10 парт, 2 дошки, 2 телевізори, фігури для класу
образотворчого мистецтва, 4 акустичні гітари та бас-гітару.

Для Пирятинського краєзнавчого музею у 2018 році придбано 8 сучасних
експозиційних вітрин та поновлено експозиції, здійснено ремонт виставкової
кімнати музею.
За 2018 рік до фонду музею надійшло 400 предметів основного фонду.
Продовжується проведення майстер-класів із залученням майстрів
декоративного мистецтва, фольклорних колективів. Працівники закладу
постійно підвищують професійний рівень, обмінюються досвідом з іншими
музеями.
Пожвавилася робота щодо проведення заходів та залучення до їх
проведення молодого покоління. У 2 сільських клубних закладах працюють
різні за жанрами та видами 13 гуртків художньої самодіяльності, 3
любительські об’єднання, в яких бере участь 147 осіб.
У рамках затвердженої Програми культурно-мистецьких заходів на 2018
рік у клубних закладах проведено 337 заходів щодо відзначення державних свят
та свят народно-релігійного календаря, дискотеки та інші.
Учасники художньої самодіяльності беруть участь у міських, районних та
обласних заходах. Вокальний ансамбль „Пісенне джерело“ Олександрівського
сільського клубу виборов ІІ місце на обласному конкурсі „Чиста криниця“ на
Національному Сорочинському ярмарку.
В Олександрівському сільському клубі завершено ремонтні роботи
гдядацької зали та запущено систему опалення приміщення.
Працівники клубних закладів підвищують свою фахову підготовку:
директор Калиновомостівського сільського Будинку культури Євгенія Гурова
завершує навчання за програмою „Академія культурного лідера“, художній
керівник Олександрівського сільського клубу Ніна Черненко вступила до
Полтавського педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.
На території міста культурно-мистецькі заходи проводилися спільно з
сектором культури і туризму районної державної адміністрації та Центром
дитячої та юнацької творчості. Вже традиційними стали свята: Проводи Зими,
День Європи, Свято Івана Купала, День молоді, День міста, новорічні заходи,
„Сезон творчих зустрічей“, Карнавал „Королева бензоколонки“. Пирятинська
міська рада і цього року була співорганізатором фестивалю авторської пісні та
обласного телешоу-конкурсу дитячої пісні і танцю „Естрадна веселка“.
Книжковий фонд Калиновомостівської та Олександрівської сільських
бібліотек у 2018 році поповнився 520 примірниками. У закладах проведено 132
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.
На території громади знаходяться:
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;
14 об’єктів культурної спадщини, які виявлені після 2004 року,
12 меморіальних дошок.

Пам’ятки культурної спадщини охороняються, проводиться їх ремонт та
благоустрій прилеглих територій.
Належна робота проводиться із збереження та розвитку народних
художніх промислів. Витвори пирятинських майстрів милують око істинних
знавців мистецтва під час проведення різноманітних свят і фестивалів.
У сфері соціального захисту населення виконком міської ради здійснив
ряд заходів по соціальному захисту пільгових категорій населення.
Зокрема, в 2018 році була реалізована Програма соціального захисту
населення. В рамках програми комісією по попередньому розгляду матеріалів
для надання разової грошової допомоги на лікування малозабезпеченим та
хворим громадянам розглянуто 106 заяв на суму 128,9 тис.грн. 15 заявникам
надано матеріальну допомогу на поховання громадян, які не досягли
пенсійного віку і на момент смерті не працювали, не були підприємцями та не
перебували на обліку в центрі зайнятості, на загальну суму 14,7 тис.грн.
Інвалідам по зору надавалась пільги по оплаті за послуги стаціонарного
телефонного зв’язку на суму 3,662 тис.грн. (15 осіб).
Щоквартально надавалася грошова допомога на оплату додаткової 50%
пільги за оплату за житлово-комунальні послуги члену сім’ї загиблого воїнаінтернаціоналіста Дудзинській З.І. (з урахуванням державних пільг 50%) в сумі
0,6 тис.грн. На допомогу для усунення наслідків пожежі з коштів бюджету
міської об’єднаної територіальної громади виділено 24,0 тис.грн. для
відшкодування наслідків 3 сім’ям.
Протягом року були передбачено та відшкодовано: компенсацію за
перевезення окремих пільгових категорій громадян у приміському та міському
автотранспорті загального користування (ФОП Козін В.М. та ФОП
Реутенко А.І.) на суму 131,0 тис.грн. та компенсацію за перевезення окремих
пільгових категорій громадян, які проживають на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади, у приміському залізничному
транспорті загального користування в сумі
149,974 тис.грн.; погашено
кредиторську бюджетну заборгованість підприємству-надавачу послуг зв’язку
(ПАТ „Укртелеком“) за надані пільги у 2018 році окремим пільговим
категоріям громадян, які проживають на території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади та скористалися пільгою на послуги зв’язку
в сумі 110,602 тис.грн.
Призначалася компенсація непрацюючим фізичним особам, які постійно
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги. Четверо громадян м.Пирятина отримали
компенсаційні виплати – 6,987 тис.грн.
Щороку відшкодовуються кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю.
Лубенській міській раді перераховано міжбюджетний трансферт для
Лубенського міського центру соціальної реабілітації за надані послуги 16 дітям
з інвалідністю – 70,5 тис.грн. Також перераховано кошти районній раді за

перевезення дітей до місця реабілітації - Лубенського міського центру
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в сумі 26,0 тис.грн.
В 2018 році вперше: надано матеріальну допомогу громадянці, яка має
почесне звання „Мати-героїня“, для вирішення соціально-побутових проблем
(ремонт житла, придбання будівельних матеріалів) Мінєєвій С.І. в сумі
20,0 тис.грн.; надано матеріальну допомогу на лікування дитині, яка
постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Литвиненко А.О. в
сумі 40,0 тис.грн.; 4 ліквідаторам відшкодовано вартість санаторно-курортного
лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
віднесених до першої категорії, в сумі 27,3 тис.грн.
Придбано дві квартири для дітей-сиріт, осіб з їх числа (Ніколаєвій А.С.,
Квітко В.О.) за рахунок коштів cубвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа на суму 624,993
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
2018 році опікунська рада провела 12 засідань, на яких розглянуто 74 звернень з
питань опіки та піклування, та прийнято відповідні рішення.
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 міського бюджету
та передано управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
кошти в сумі 7,0 тис.грн.
На виконання міської цільової Програми соціального захисту
військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, надано матеріальну
допомогу для оплати за надані житлово-комунальні послуги на загальну суму
4,5 тис.грн.
В 2018 році надавались: щомісячна матеріальна допомога дитині
загиблого учасника антитерористичної операції Аранчію Д.М. в розмірі
прожиткового мінімуму в сумі 22,907 тис.грн.; щоквартальна матеріальна
допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 7 членам сімей загиблих
учасників антитерористичних операції на суму 54,0 тис.грн.; щоквартальна
матеріальна допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 3 сім’ям
померлих учасників антитерористичних операції на суму 24,0 тис.грн.
Вперше в 2018 році 11 військовослужбовців отримали одноразову
матеріальну допомогу на оздоровлення, що отримали поранення під час
виконання обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції в сумі
44,0 тис.грн. Надано 3 заявникам матеріальну допомогу на поховання
непрацюючим учасникам антитерористичної операції, які не досягли

пенсійного віку на суму 9,0 тис.грн. Відшкодовано за санаторно-курортне
оздоровлення членів сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції
Конопльової Г.М. та Конопльова О.А. на суму 20,240 тис.грн.
Соціальний захист ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів,
інвалідів та учасників антитерористичної операції забезпечується відповідно до
Програми районної організації ветеранів, на заходи якої з міського бюджету
виділено 96,0 тис.грн.
Впродовж 2018 року послугами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району
скористалися 1117 жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади. Для утримання цієї установи з бюджету міської об’єднаної
територіальної громади виділено 3655,0 тис.грн. та 195,0 тис.грн. проведено
поточний ремонт приміщення територіального центру за адресою по
вул. Соборна,23.
У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги послуги отримали 627 осіб, у відділенні соціальної допомоги вдома
надано послуги 257 особам, у відділенні денного перебування - 401 особам,
„соціальним таксі“ скористалося 7 осіб.
Станом на 01.01.2019 у відділенні стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання терцентру перебуває 7 жителів Пирятинської
об’єднаної міської територіальної громади. Впродовж звітного року послугою
стаціонарного догляду скористалися 11 мешканців об’єднаної територіальної
громади.
При виконкомі Пирятинської міської ради функціонує опікунська рада
(рішення виконавчого комітету від 28.12.2017 № 332).
Протягом 2018 року було проведено 12 засідань опікунської ради, на яких
розглянуто 74 питання.
Проведено дві перевірки Пирятинського психоневрологічного будинкуінтернату: планова та позапланова перевірки щодо опіки над недієздатними
підопічними (в лютому та липні 2018 року).
Забезпечено комісійне обстеження нерухомого майна двох недієздатних
підопічних: Овдієнка М.І. та Шарапова В.В., яке знаходиться в м.Лубнах.
Протягом звітного періоду опікунською радою здійснювався контроль за
виконанням опікунами повнолітніх осіб їхніх обов’язків.
За 2018 рік підготовлено 10 проектів рішень, які розглянуто на засіданнях
виконавчого комітету Пирятинської міської ради.
Для виконання повноважень з питань захисту прав дитини на території
Пирятинської ОТГ в червні 2018 року до структури виконавчого комітету
введено посаду головного спеціаліста з питань захисту прав дітей.
За звітний період створено базу даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, місцем походження, яких є Пирятинська ОТГ
(32 дитини).

Забезпечено облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які прибули з інших територій та проживають на території ОТГ
(13 дітей).
Сформовано базу дітей, які за заявами батьків навчаються у закладах
інституційного догляду на території Полтавської області (13 дітей).
Обстежено умови проживання всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які проживають на території ОТГ (підопічні діти,
діти-вихованці дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім’ї).
Створено базу даних дітей від народження до 18 років, які проживають на
території ОТГ (3333 осіб).
У ІV кварталі 2018 року обстежено умови проживання дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах (19 дітей), дітей, які без
поважних причин не відвідують навчальні заклади (3дітей). Із батьками та
дітьми проведено профілактичні бесіди.
У закладах освіти міста у листопаді організовано та проведено місячник
правовиховної роботи.
Підготовлено матеріали на комісію з питань захисту прав дітей при
райдержадміністрації про стан виконання батьківських обов’язків громадянкою
відносно дочки.
У грудні підготовлено позовну заяву до Пирятинського районного суду
про стягнення аліментів на користь повнолітньої курсантки.
На обліку Пирятинського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді впродовж 2018 року перебувало 18 сімей/особи (у них 23
дитини), які опинилися у складних життєвих обставинах (з них 6 сімей
виявлено та 6 знято з обліку у 2018 році), що проживають на території
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Послугами
працівників ПМЦСССДМ у 2018 році охоплено 188 сімей, яким надано 320
соціальних послуг. Під соціальним супроводом фахівця із соціальної роботи
перебувають 2 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах (3 дітей).
Працівниками Пирятинського МЦСССДМ здійснюється робота щодо
раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,
зокрема за місцем проживання здійснена початкова оцінка потреб 55 сімей, в
тому числі 68 дітей за місцем проживання.
Спільно з Пирятинським районним сектором філії Державної установи
„Центр пробації“ в Полтавській області проводиться соціальна робота із
32 особами молодіжного віку, засудженими до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі (з них 12 осіб поставлені на облік в 2018 році), спрямована
на профілактику асоціальної поведінки, надається інформація з питань
працевлаштування, отримання державної соціальної допомоги. Профілактична
робота по попередженню скоєння повторних кримінальних злочинів та
адміністративних правопорушень проводиться постійно, спільно з
працівниками Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, представникам
СССДМ, представниками Бюро безкоштовної правової допомоги.

В 2018 році працівниками Пирятинського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді відвідано за місцем проживання - 27 сімей (47
дітей) сімей з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при
народженні дитини, матеріальну допомогу в розмірі 2000,0 грн. отримали
26 породіль, допомогу медикаментами при пологах в пологовому відділенні
Пирятинської ЦРЛ -12 породіль на суму 17631,06 грн., картками зі знижками –
29 сімей з новонародженими дітьми.
У 2018 році реалізовано Програму соціальної підтримки сімей, дітей та
молоді на 2018 рік на суму 380881,51 грн. (заходами охоплено 942 учасники) та
Програму підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній
територіальній громаді на 2018 рік на суму 70206,06 грн.
З метою профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечується тиражування та
розповсюдження соціальної реклами (буклети ,,Стоп насильству“, ,,Якщо ви
збираєтесь за кордон…“, ,,Кожен постраждалий має право на допомогу“).
З метою зниження рівня агресії, конфліктів в загальноосвітніх навчальних
закладах серед учнівської молоді проведені тренінги ,,Базові навички медіатора
шкільної служби порозуміння“, діють шкільні служби порозуміння (3).
Команда молодіжного Центру Благодійної організації ,,Світло надії“ в
рамках проекту ,,Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих
ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні“ протягом квітнячервня 2018 року здійснила 9 виїздів мобільної амбулаторії, під час яких надано
послуги 32 підліткам та молоді, які є клієнтами проекту, мотивували та
залучали нових клієнтів, організовували й проводили заходи, надавали
менторську підтримку соціальному працівнику тощо.
Для виконання повноважень у галузі охорони здоров’я у 2018 році з
бюджету ОТГ виділено коштів в загальній сумі 1729054,0 грн.
Кошти в сумі 1514000,0 грн. використано на надання медичної допомоги
жителям Пирятинської ОТГ, на придбання медикаментів, продуктів
харчування, оплату послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей та на
оплату витрат на відрядження.
На виконання заходів Програми забезпечення надання медичної
допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади
Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік використано
140806,94 грн. (на відшкодування вартості лікування в стаціонарних
відділеннях учасників АТО, надання пільгового зубного протезування
ветеранам війни, забезпечення фінансування на забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет та на придбання вакцини).
КП „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“
отримав від Пирятинської ОТГ кошти, які надійшли в 2018 році:
Субвенція ОТГ:
Заробітна плата – 2501790,00 грн.
Нарахування на заробітну плату – 579280,00 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 121419,00 грн.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 87450,00 грн
Оплата послуг(крім комунальних) – 1200000,00 грн.
Видатки на відрядження – 14300,00 грн.
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку - 1000,00 грн.
Інші виплати населенню – 57500,00 грн.
Інші поточні видатки – 3290,00 грн.
Всього – 3 486 029,00 грн.
Програма закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської ОТГ
на 2018 рік – 22 000,00 грн. (заробітна плата- 16320,00 грн.; нарахування на заробітну
плату – 3680,00 грн.)
Пирятинською міською радою в 2018 році було передано в безоплатне
користування: комп’ютери – 10 шт., ноутбуки – 2 шт., пристрої багатофункціональні
– 12 шт.
Варто зазначити, що за інформацією центральної районної лікарні у
2018 році в стаціонарних відділеннях Пирятинської ЦРЛ проліковано
4616 хворих, з яких 2680 (58%) – жителі Пирятинської ОТГ. За наданням
медичної допомоги в поліклінічне відділення лікарні звернулося 148464
хворих, в тому числі 87733 жителів ОТГ, що становить 59% від загальної
кількості звернень. Крім того, в стаціонарі проведено 797 оперативних
втручань, з них прооперовано 460 жителів ОТГ, амбулаторно проведено
хірургічних втручань 1236 особам жителям Пирятинської ОТГ, що становить
68,5 % від загальної кількості.
Повноваження в галузі будівництва, архітектури та житловокомунального господарства забезпечує відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства виконкому міської ради.
Для реалізації державної політики в сфері містобудування на початку
2018 року рішенням міської ради затверджено Генеральний план міста
Пирятин, історико-архітектурний опорний план та план зонування міста.
Розпочато роботу по виготовленню Схеми планування території
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, яка розділена на дві
частини: розроблення топографогеодезичної основи в М 1:10000 та підготовка
самої Схеми.
Для вирішення питань покращення експлуатаційних якостей об’єктів
комунальної власності замовлено, підготовлено вихідні дані та розроблено 34
робочих проекти. Із яких :
1) 19 – по реконструкції вуличного освітлення;
2) 4 – по капітальному ремонту дорожнього покриття;
3) 6 – по реконструкції та капітальному ремонту об’єктів комунальної
власності (реконструкція яслів ДНЗ „Берізка“, капремонт актової зали
Опорного закладу зш № 6, реконструкція будівлі ліцею – утеплення фасадів,
заміна покрівлі та системи опалення, реконструкція підвалу ліцею –

перепланування та облаштування спортзалу, капітальний ремонт будівлі ДНЗ
„Ромашка“ – заміна покрівлі та капремонт харчоблоку, капітальний ремонт
будівлі ДНЗ „Сонечко“ - капремонт харчоблоку)
4) 2 – по будівництву спортмайданчика та майданчика для скейтбордінга.
5) 3 – по облаштуванню системи водовідведення міста.
Підготовлено та видано: громадянам Пирятинської міської ОТГ
46 будівельних паспортів забудови земельної ділянки, юридичним особам – 8
містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, юридичним та
фізичним особам - 2 паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності. Надано 2 дозволи на реконструкцію об’єктів
приватної власності під комерційне призначення.
Прийнято за зверненнями фізичних та юридичних осіб 95 рішень щодо
впорядкування та присвоєння адрес земельним ділянкам, житловим та
нежитловим будівлям на території ОТГ.
Відділом містобудування, архітектури та ЖКГ видано фізичним та
юридичним особам 113 довідок щодо адресного господарства.
09.01.2018 відбувся конкурс на визначення пасажирського перевізника на
автобусному міському маршруті №3 „Ринок – АС -1 (по вул.Гагаріна через
вул.Київська“). З переможцем конкурсу ПрАТ „Пирятинське
АТП
15343“ 19.01.2018 укладений договір на перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування терміном на 5 років.
Впродовж 2018 року рішенням виконкому міської ради продовжено
термін дії дозволу на розміщення рекламного засобу Національному
природному парку „Пирятинський“ (по вул.Європейська) та переоформлено
дозвіл на розміщення рекламного засобу з ТОВ „УКРГАЗ РЕСУРС“ на
ТОВ „Науково-виробнича фірма „Лідвер“ (по вул.Сумська).
З метою комплексного підходу до питання охорони і захисту довкілля,
покращення санітарного стану населених пунктів Пирятинської міської ради
розроблено та затверджено Схему санітарного очищення Пирятинської міської
ОТГ. Яка включає в себе не лише методи поводження з твердими й рідкими
побутовими відходами, а й утримання вулично-дорожньої мережі, озеленення
територій, створення стерилізаційного пункту та крематора для тварин. На
перший розрахунковий етап (2019-2023рр.) передбачається облаштування
сортувально-перевантажувальної станції на існуючому полігоні ТПВ.
Будівництво самого полігону проводиться впродовж 2017-2018 рр.,
частину робіт (благоустрій – висадження зелених насаджень, частину під’їзної
дороги, встановлення колесовідбійників, захоронення сміття, яке знаходиться
на ділянці, де передбачено встановлення сортувальної станції) буде завершено
у 2019 році. Загалом вартість облаштування полігону становить 18,2 млн.грн.
Розпочато роботу по коригуванню робочого проекту: „Екологічне
поліпшення з відновленням водності р.Удай в межах м.Пирятин Полтавської
області“. Як один із етапів роботи виконано топографо-геодезичні
вишукування, на основі якого буде проведено проектування. Задля збереження
рекреаційної зони в с.Заріччя в 2019 році заплановано провести додаткові
вимірювання з метою включення цієї територій до проекту.

З метою успішної реалізації проекту „Зелене світло для велоруху в
громадах“ у партнерстві з програмою U-LEAD розроблено та затверджено
Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури Пирятинської ОТГ, яка дає
можливість підвищити мобільність жителів об’єднаної громади через
запровадження комфортних та безпечних умов пересування велосипедним
транспортом. Першим етапом по впровадженню Концепції заплановано
облаштування велосмуги по вул.Європейська.
Відбулося 7 засідань комісії з безпеки дорожнього руху, за висновками
якої прийнято 5 рішень щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки на вулицях міста та сіл міської ради. З яких заборонних
знаків – 16, інформаційно вказівних – 27, пріоритету – 7.
З метою покращення благоустрою населених пунктів Пирятинської ОТГ,
підвищення рівня безпеки проведено облаштування вуличного освітлення
протяжністю 14,549 км та встановлено 60 опор і 250 ліхтарів, загальною
вартістю 1487,045 тис.грн.:
м.Пирятин - 13,349км, 233ліхтаря, 28 вулиць, 1376,617тис.грн.
с.Калинів Міст - 1,095км, 14 ліхтарів ,2 вулиці, 77,290тис.грн.
с.Верхоярівка - 0,105км, 3 ліхтаря, 1 вулиця, 25,328 тис.грн.
с.Рівне розроблено робочий проект на суму 7,810 тис.грн., на основі якого
буде облаштоване вуличне освітлення у 2019 році.
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
Водостічна та Гагаріна в м.Пирятин. Загальний
обсяг робіт складає
7,39 тис.кв.м. (для порівняння з 2017, 2016 та 2015 роками – 9,937, 6,5 та
1,8 тис.кв.м. відповідно), вартістю 1263,394 тис.грн. Такий обсяг робіт вдалося
виконати за допомогою соціального партнерства із ПАТ „Пирятинський
сирзавод“, завдяки якому було заасфальтовано 2,5 тис.м.кв по вул. Європейська
та субвенції на розвиток інфраструктури 955,9 тис. грн для капремонту
вул.Гагаріна;
поточний ремонт дорожнього покриття проведено на 66 вулицях міста та
4 тротуарах (по вул.Аврущенка, Соборна – переїзд та буд. №14, Січових
Стрільців), загальний обсяг виконаних робіт склав 15,659 тис.кв.м. (для
порівняння з 2017, 2016 та 2015 роками – 8,518, 12,0 та 1,785 тис.кв.м.
відповідно), вартість робіт склала 8325,034 тис.грн.
Автогрейдером комунального підприємства „Каштан“ проведено
вирівнювання основ 58 вулиць міста та сіл міської ради на суму
110,077 тис.грн та 4 вулиці міста прогрейдеровано із відсипанням щебенем на
суму 195,75 тис.грн.
Відповідно до наданих повноважень ведеться облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов. У період з 1 жовтня до 31 грудня
відповідно до чинного законодавства була проведена перереєстрація громадян,

які перебувають на квартирному обліку, в ході якої були перевірені їх облікові
дані.
Впродовж 2018 року відбулося 11 засідань житлово-побутової комісії.
Рішенням виконкому міської ради від 09.01.2019 № 7 затверджені
відкориговані списки громадян. Так, станом на 01.01.2019 на обліку перебуває
146 громадян, з них: 68 осіб - на першочергове отримання житла (багатодітні
сім’ї, одинокі матері, „Матері-героїні“, учасники бойових дій, сім’ї, які
виховують дитину-інваліда, інші); 33 особи – на позачергове отримання житла
(переселенці з зони аварії на ЧАЕС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, та інші).
Впродовж 2018 року:
1) надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України (житло інваліду війни 2 групи);
2) по Програмі забезпечення житлом учасників бойових дій в
Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ групи, за кошти міського бюджету
було придбано житло та виданий ордер на вселення в двокімнатну квартиру №
15 по вул.Полтавська, 4 громадянці зазначеної категорії;
3) розподілена комунальна квартира та видано ордер на вселення в
квартиру № 2 по вул.Європейська, 15 багатодітній сім’ї (відповідно по черзі);
4) спрямовані кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання житла у власність особи із числа дітей-сиріт (забезпечено житлом
2 дитини-сироти);
5) розподілена комунальна квартира та видано ордер на вселення в
квартиру № 45 по вул.Полтавська, 5 учаснику бойових дій в Афганістані;
6) видано спеціальний ордер для вселення в службове житло лікарюхірургу Пирятинської ЦРЛ;
7) видано ордер на вселення в житлову квартиру, що належить
Пирятинському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в
Полтавській області, працівнику установи.
На електронному порталі „Розумне місто“ ведеться постійне оновлення
списків громадян: загальна черга, „першочерговики“ та „позачерговики“. На
офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради оприлюднені списки громадян,
які перебувають на квартирному обліку.
КП „Каштан“
Комунальним підприємством продовжується вирішення питань
збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів: на
території міста розширено мережу збору тпв – облаштовано 4 контейнерні
майданчики в с.Олександрівка на суму 47,4 тис.грн.
Задля покращення благоустрою міста замінено старе асфальтове покриття
тротуару по вул.Соборна, здовж будинку №14, на плитку.
Щовесни, під час двомісячника з благоустрою, проводиться озеленення
міста квітами (2685 шт.). Восени, в сквері „Фантазія“ висаджено 488

вічнозелені рослини на суму 28,352 тис.грн. Постійно проводиться обрізка
аварійних дерев.
Для запобігання підтоплення територій: приватних садиб, комерційних
об’єктів, систематично велося розчищення від порослі та сміття дощових
відкритих каналів.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, на виконання вимог
рішень виконкому виготовлено та встановлено 136 дорожніх знаків та
вказівників (77,4538 тис.грн.), нанесено дорожню розмітку (45,242 тис.грн.),
закуплено 504,02 т піскосуміші (275,757 тис.грн.) та 8,0 т холодного асфальту
(46,998 тис.грн.), відремонтовано автобусні зупинки.
З метою реалізації проектних пропозицій громадського бюджету на місці
старого фонтану облаштовано новий на суму 100,0 тис.грн.; встановлено
систему автономного сенсорного освітлення, що працює на сонячних батареях
в кількості 4 шт. на перехресті вулиць Європейська-Абаканська та
Європейська-Соборна вартістю 100,0 тис.грн. та встановлено 6 вказівників із
назвами і направленнями вулиць – 60,0 тис.грн.
КП „Пирятинський міський водоканал“
Завдяки співпраці міської ради з швейцарсько-українським проектом DESPRO заплановано
проведення комплексного реформування системи централізованого водопостачання в громаді.
Передбачається облаштування водогону по вул.Острів, Лермонтова, Кутузова та в с.Калинів Міст,
Замостище в 2019 році.

Також для збільшення потужностей підприємства розроблено робочий
проект „Будівництво артезіанської свердловини у місті Пирятин Пирятинського
району Полтавської області“.
У результаті господарської діяльності міського водоканалу проведено
заміну ліній водопостачання по вул.Січових Стрільців – 532 м (99,9 тис.грн.),
вул.Набережна – 120 м (5,6 тис.грн.), вул.Фабрична – 177 м (7,0 тис.грн.),
пров.Шкільний – 100м (10,0 тис.грн.), с.Прихідьки – 200м (6,0 тис.грн.),
с.Олександрівка – 500м (59,9 тис.грн.), с.Калинів Міст – 210м (31,8 тис.грн.).
Відремонтовано водонапірні вежі по вул.Мікромісточко та с.Калинів Міст на
суму 53,2 тис.грн. Встановлено люки на 5 вулицях міста та в с.Олександрівка та
с.Калинів Міст на загальну суму 26,5 тис.грн. та здійснено заміну запірної
арматури на 3 вулицях міста, вартістю 17,6 тис.грн.
Для підвищення експлуатаційних якостей будівель підприємства
проведено їх ремонти. Обсяг фінансування становить 138,5 тис.грн.
Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди
Впродовж року комунальним підприємством було придбано основних
засобів та обладнання на суму 45,303 тис.грн. та виконано робіт на – 268,576
тис.грн., що включає в себе ремонт:
самоплинної мережі Ø300 та КНС № 1 - 84430,0грн.;
напірного колектора Ø300 від КНС № 2 до очисних споруд 20000,0 грн.;
внутрішньодворової мережі (вул.Полтавська, 5, вул.Соборна, 31,33) 4405,0 грн.;
електродвигунів 6 шт., електронасоса, насосів перегнивачів 3шт. 34239,0 грн.;

вторинного відстійника ІІ черги - 9720,0 грн.;
пісколовок, лотків 85 м.п. - 13614,0 грн.;
бетонування контактного резервуара та зварювання вторинного
відстійника І черги очисних споруд - 22808,0грн.;
запірної арматури Ø200 5шт. та мулових насосів на І та ІІ чергах – 9714
грн.;
розподільчого вузла між І та ІІ чергами (бетонування основи та стін) 7810,0 грн. ;
оглядових колодязів 37шт. - 18650,0грн.;
Також розроблено робочий проект по реконструкції каналізаційного
колектору від КНС № 1 (вул.СічовихСтрільців, 21в) до КНС № 2
(вул.Саксаганського, 23), який заплановано реалізувати на умовах
співфінансування із Полтавським обласний екологічним фондом та міською
радою у 2019 році.
КП „Готель „Пирятин“
З метою покращення надаваних послуг адміністрацією КП „Готель
„Пирятин“ проведено ремонт ванної кімнати одного з номерів (27,6 тис.грн),
замінено 7 вікон (32,3 тис.грн) та придбано 4 холодильники (10,7 тис.грн),
4 бойлери (10,8 тис.грн), 3 телевізори (12,3 тис.грн) та касовий апарат
(6,1 тис.грн).
Повноваження щодо управління комунальною власністю здійснює відділ
управління комунальною власністю виконкому міської ради.
У комунальній власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади у 2018 році перебувало 3 загальноосвітні школи та з філії, 7
дошкільних начальних закладів, 4 позашкільні навчальні заклади, 4
адміністративні споруди та 5 комунальних підприємств. 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 2018 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, а саме:
капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№ 4 по вул. Соборна, 38 в м. Пирятин, Полтавської обл.( заміна вікон та дверей
на енергозберігаючі) – 123,999 тис. грн.;

капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№ 4 по вул. Європейська, 2а в м. Пирятин Полтавської обл. (заміна вікон та
дверей на енергозберігаючі) – 215,5 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинського ліцею на вул. Визволення, 2а в м.
Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) –
474,997 тис. грн.;
капітальний ремонт філії Пирятинського ліцею на вул. Зоряна,116 в м.
Пирятин Полтавської області(заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) – 46,
425 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської школи естетичного виховання по вул.
Соборна, 57 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі) – 18,815 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинського будинку дитячої та юнацької
творчості по вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон
та дверей на енергозберігаючі) – 78,468 тис. грн.;
капітальний ремонт Пирятинської районної станції юних техніків на вул.
Січових стрільців, 34 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей
на енергозберігаючі) – 142,972 тис. грн.;
впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в ДНЗ
„Сонечко“ Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади шляхом
заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі (в частині утеплення
зовнішніх стін будівлі) – 1308,420 тис. грн.;
реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 по вул.
Гагаріна 84 в м. Пирятин Полтавської області - 1857,197 тис. грн.;
капітальний ремонт покрівлі Центру дитячої та юнацької творчості за
адресою: вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятин Полтавської області – 949,656 тис. грн.;
поточний ремонт харчоблоку ДНЗ „Червона шапочка“ (встановлення
енергозберігаючих вікон та дверей) – 44,595 тис. грн.;
поточний ремонт ДНЗ „Пролісок“ (холодний коридор) – 124,202 тис. грн.;
Встановлення енергозберігаючих віконних блоків в ДНЗ „Калинка“ та
Калиновомостівській бібліотеці – 32,466 тис. грн. та 24,8 тис. грн.
Для поліпшення спортивної інфраструктури Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади проведені наступні заходи:
капітальний ремонт приміщення спортивного залу загальноосвітньої
школи I-III ст.№4 (початкова школа по вул. Соборна, 38) по вул.
Європейська,2а в м.Пирятин Полтавської області – 849,968 тис. грн.;
будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.
Визволення, 2а в м. Пирятин Полтавської області) - 1311,734 тис. грн.;
поточний ремонт міні-футбольного поля ДЮСШ;
поточний ремонт коридору ДЮСШ;
придбано та встановлено огорожу для сортивного майданчику філії
Пирятинського ліцею.

З метою покращення технічного стану будівель та належного утримання
обʼєктів комунальною власності виконавчим комітетом у 2018 році проведено
наступні роботи:
капітальний ремонт будівлі ДНЗ „Сонечко“ по вул. Полтавська, 9 в м.
Пирятин Полтавської області (ремонт харчоблоку) – 463,005 тис. грн.;
реконструкція яслів ДНЗ „Берізка“ по вул. Абаканська, 54а в м. Пирятин
Полтавської області – 204,147 тис. грн.;
поточний ремонт ДНЗ „Берізка“ (коридор, кабінет медичної сестри) по
вул. Абаканська, 54а в м.Пирятин Полтавської області – 132,208 тис. грн.;
капітальний ремонт приміщень Опорного закладу Пирятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 – 968,949 тис. грн. (завершено на 91
%);
реконструкція мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційнонапірної станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 за адресою: вул.
Європейська, 2А в м. Пирятин Полтавської області. – 477,251 тис. грн.;
поточний ремонт м’якої покрівлі Калиновомостівської школи, с. Калинів
Міст, вул. Тімірязєва, 14 – 149,615 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення санвузла філії Пирятинського ліцею –
125,946 тис. грн.;
поточний ремонт харчоблоку Опорного закладу Пирятиинської ЗШ І-ІІІ
ст. № 6 – 198,949 тис. грн.;
поточний ремонт вестибюля Опорного закладу Пирятиинської ЗШ І-ІІІ ст.
№ 6 – 12,920 тис. грн.;
поточний ремонт приміщення гуртожитку за адресою: Полтавська
область, м. Пирятин, площа Героїв Майдану, 2 – 198,0 тис. грн.;
поточний ремонт водостічної системи в ДНЗ "Пролісок" – 44,030 тис.
грн.;
поточний ремонт (внутрішні роботи) Пирятинського краєзнавчого музею
за адресою вул. Пушкіна, 47 м. Пирятин – 22,954 тис. грн.
встановлення твердопаливного котла в Центрі дитячої та юнацької
творчості за адресою: вул. Пушкіна, 33 м. Пирятин Полтавської області –
34,731 тис. грн.;
поточний ремонт системи теплопостачання ДНЗ „Берізка“ по вул.
Абаканська, 54А м. Пирятин Полтавської області – 340,0 тис. грн.;
поточний ремонт системи опалення Пирятинської школи мистецтв;
роботи з поточного ремонту електромережі в ЦДЮТ – 49,986 тис. грн.;
роботи з поточного ремонту електрообладнання в ДЮСШ – 40,676 тис.
грн.;
поточний ремонт системи електропостачання ДНЗ „Пролісок“ – 93,296
тис. грн.
Протягом року проведено поточний ремонт відмосток на об’єктах
комунальної власності, а саме: Пирятинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4, вул. Соборна, 38, філія Пирятинського ліцею, Опорний

заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6, Пирятинський ліцей,
Калиновомостівська школа.
Загалом на проведення даного виду робіт з міського бюджету виділено
кошти в сумі 350,989 тис. грн.
З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів
соціальної інфраструктури в 2018 році проведено обстеження технічного стану
16 будівель, що знаходяться в комунальній власності Пирятинської об’єднаної
територіальної громади, а саме: ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Червона шапочка“, ДНЗ
„Ромашка“, ДНЗ „Пролісок“, ДНЗ „Калинка“ с. Калинів Міст, Пирятинської ЗШ
І-ІІІ ст. № 4 (2 корпуси), філія Пирятиинського ліцею, філія Опорного закладу
Пирятинської ЗШ І-ІІІ ст. № 6, адмінбудинок міської ради, ЦНАП,
адмінбудинок села Олександрівка, сільський Олександрівський клуб, станція
юних техніків, школа мистецтв, Пирятинський краєзнавчий музей,
територіальний центр соціального обслуговування.
В рамках програми „Питна вода Полтавщини“ для забезпечення якісною
питною водою дошкільних навчальних закладів придбано 7 комплектів модулів
для фільтрації питної води та 21 змінну касету для них (по 3 касети на кожен
модуль), загальна вартість обладнання 50,463 тис. грн.
Для забезпечення достовірності обліку спожитих енергоносіїв на 5
об’єктах комунальної власності (ЦНАП, СЮТ, ФАП, ЗДО „Червона шапочка“,
ЗДО „Пролісок“) замінено газові лічильники та встановлено засоби
дистанційної передачі даних на них. Протягом року проведено повірки
лічильників обліку теплової енергії (адмінбудинок міської ради, ДНЗ
„Сонечко“) та встановлено лічильник в ДНЗ „Ромашка“.
В рамках Програми Енергоефективність та енергозбереження у освітніх
закладах Пирятинської ОТГ на 2018 рік, виконано наступні заходи:
придбано сучасний автоматизований котел для ДНЗ „Червона шапочка“
(харчоблок) – 19,9 тис. грн.
встановлено два дверних блоки на енергоефективні центрального входу
будівлі ДНЗ „Червона шапочка“ – 33, 5 тис. грн.
здійснено заміну ламп розжарювання та люмінесцентних на світлодіодні
енергоощадні лампи в ДНЗ „Червона шапочка“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ
„Сонечко“ та Пирятинській школі мистецтв – 88, 2 тис. грн.
придбано обладнання для проведення експрес аудитів, а саме Люксметр,
пірометр, логер вуглекислого газу із гігрометром – 9, 3 тис. грн.
Загалом за програмою виконано заходів на суму 151,0 тис. грн.
Варто зазначити, що в рамках участі в проекті „Енегоефективність в
громадах - ІІ“ міська рада вдосконалила вже існуючу систему
енергоменеджменту та незабаром отримає сучасне обладнання для проведення
експрес-енергоаудитів. За допомогою цього ж проекту отримано технічну
допомогу в розробці „Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату до
2030 року“ Цей План дасть можливість в подальшому залучення інвестицій в
галузі енергоефективності та енергозбереження.

В напрямку Європейської Ініціативи „Угода мерів“ ми брали активну
участь в новоствореній Муніципальній координаційній платформі з розвитку
„Енергетична та кліматична трансформація“, яка є майданчиком для залучення
донорів та бізнесу в реалізацію енергетичної політики в громадах. За
результатами голосування 110 муніципалітетів Пирятинський міський голова
Рябоконьт О.П. був обраний до керуючого комітету зазначеної Муніципальної
платформи.
В рамках програми „Від міста до міста“, що діє від Ініціативи „Угода
мерів“, ми перемогли у конкурсі та маємо можливість вивчити досвід
європейських міст з реалізації Планів Сталого енергетичного розвитку.
Відповідно до вимог Закону України ,,Про приватизацію державного
житлового фонду“ в 2018 році з житлового фонду Пирятинської міської ради
шляхом безоплатної приватизації житла виконавчим комітетом Пирятинської
міської ради було передано в приватну та спільну/часткову власність громадян
шляхом безоплатної приватизації житла:
9 квартир загальною площею 394,8 кв.м. При цьому своє право на
безоплатну приватизацію житла використало 23 особи.
У 2018 році за консультацією з питань приватизації житла звернулося 32
особи.
Протягом 2018 року прийнято сесійне рішення про демонтаж 3 аварійних
житлових будинків, що знаходяться в комунальній власності об’єднаної
територіальної громади.
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 забезпечення законності у сфері землекористування та охорони
навколишнього природного середовища відділом із земельних та екологічних
питань підготовлено 152 проекти рішень на сесію Пирятинської міської ради.
За звітний період 60 громадян отримали дозволи на розробку технічних
документацій із землеустрою. 80 осіб отримали дозволи на затвердження
технічних документації із землеустрою. Фізичним та юридичним особам
надано 45 дозволів щодо розробки проектів землеустрою, затверджено
19 проектів землеустрою.
В 2018 році 10 учасників бойових дій на сході України отримали у
приватну
власність 10 земельних ділянок для індивідуальної житлової
забудови по вул.Урожайна в м.Пирятин орієнтовною площею 0,078 га кожна.
На кінець 2018 року на черзі залишаються 78 осіб, які потребують отримання
земельних ділянок для житлової забудови.
За звітний рік заключено та поновлено 23 договори оренди земельних
ділянок на загальну площу 3,1656 га, з них:
з фізичними особами 10 договорів оренди площею 2,4225 га;
з юридичними особами 13 договорів площею 0,7431 га.

Припинено 6 договорів оренди, з 2 фізичними та 4 юридичними
особами.
Відділом розроблено 4 проекти рішень
на засідання виконавчого
комітету Пирятинської міської ради, які стосуються сфери землекористування
та екології.
Від користування за земельні ділянками, які перебувають в приватній
власності та на правах
оренди в 2018 році до бюджету ОТГ надійшло
9 млн. 50 тис. грн. що на 922 тис. грн. або 11,3% більше ніж в 2017 році. В
розрізі видів надходжень за використання земель плата поділяється на:
орендну плату з фізичних осіб - 774 тис. грн.;
орендну плату з юридичних осіб - 5 млн.890 тис. грн.;
земельний податок з фізичних осіб – 183 тис. грн.;
земельний податок з юридичних осіб - 2 млн. 203 тис. грн.
Наприкінці 2018 року громада отримала у власність землі
сільськогосподарського призначення загальною площею 617,2 га із земель
державної власності.
У 2018 році через центр надання адміністративних послуг працівниками відділу
із земельних та екологічних питань надано громадянам 1063 довідок про
користування землею, з них:
1013 (95,2%) - 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;
50 (4,8%) - для подання до органів нотаріату при оформленні спадщини на
нерухоме майно, державної фіскальної служби України та органів місцевого
самоврядування.
Впродовж року проводилися планові природоохоронні заходи, зокрема:
озеленення центральної частини міста;
проведено соціально-екологічної акцію з прибирання та благоустрою
засмічених зелених зон, - „Зробимо Україну чистою разом!“;
громада міста долучилася до всесвітнього дня прибирання в Україні
,,World Cleanup Day“,
Проведено щорічний конкурс з благоустрою до дня міста „Найкращий
будинок та благоустрій території“. Визначено переможців та призерів в трьох
номінаціях:
найкращий приватний будинок;
найкраща прилегла до підприємства, установи та організації територія;
найкращий під’їзд багатоквартирного будинку.
Відділом опрацьовано 183 звернення громадян та вхідних листів, які
стосуються встановлення меж земельних ділянок, неналежного утримання
територій домогосподарств та об’єктів приватної власності, запитів на
отримання публічної інформації, тощо.
В звітному періоді, проводились роботи щодо розширенню мережі
організованого збору та вивезенню ТПВ з населених пунктів міської ОТГ,

зокрема було збільшено кількість контейнерів для збору сміття в м.Пирятин та
с.Олександрівка. Крім з метою забезпечення екологічної безпеки та
благоустрою місця відпочинку, встановлено контейнери для збору ТПВ на
о.Масальський.
Впродовж 2018 року надійшло на розгляд 33 заяви від фізичних та
юридичних осіб щодо надання дозволів на видалення зелених насаджень.
Відповідно було проведені виїзні комісії по обстеженню зелених
насаджень. За результатами обстежень складено 62 ордери на видалення 138
аварійних, сухостійних та фаутних дерев та 63 акта обстеження зелених
насаджень за звітній період. Спільно з представниками КП „Каштан“
проводиться робота по визначенню місць обпилювання сухих гілок та дерев,
вражених омелою.
У сфері цивільного захисту впродовж 2018 року головним спеціалістом
з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської
ради проведено:
6 засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради;
1 засідання протиепізоотичної комісії Пирятинської міської ради;
4 засідання виїзної комісії порушення норм використання земельної
ділянки та створення пожежонебезпечних умов власниками магазину „Декор“
по вул. Майдан Незалежності;
інвентаризацію захисної споруди у с. Калинів Міст.
Робочою групою по обстеженню підприємств торгівлі, громадського
харчування, місць стихійної торгівлі на території Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади обстежено торговий павільйон ФОП
Лопухова Світлана Геннадіївна, ТОВ „АТБ-Маркет“ магазин „Продукти-524“,
магазин „Хвилинка“, кафе-бар ФОП Карпець Олександр Олегович, магазин
ТОВ „Фора“.
Відповідно до рішень виконавчого комітету Пирятинської міської ради
створено:
спеціалізовані служби цивільного захисту у місті Пирятин (рішення
виконкому міської ради від 17.08.2018 № 255);
Пирятинську міську евакуаційну комісію (рішення виконкому міської
ради від 12.03.2018 № 57);
фонд захисних споруд цивільного захисту Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади (рішення виконкому міської ради від
26.02.2018 № 35).
Розроблено документацію штабу з ліквідації наслідків НС відповідно до
вимог наказу МВС України від 26.12.2014 № 1406 „Про види оперативнотехнічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків НС“.
Сформовано облікові дані щодо осіб керівного складу та фахівців
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, які зобов’язані
проходити функціональне навчання в Навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області.

Впродовж року систематично проводилася інформаційно-роз’яснювальна
робота у закладах освіти, культури та соціальної сфери щодо дотримання
правил пожежної безпеки.
Перевірено роботу та документацію консультаційного пункту з питань
цивільного захисту.
Перевірено захисні споруди цивільного захисту Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади.
Розроблено та затверджено перелік об’єктів підвищеної небезпеки та
потенційно небезпечних об’єктів Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік.
Розроблені плани реагування на надзвичайні ситуації.
Взято участь у функціональному навчанні керівного складу та фахівців
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області.
Спільно з співробітниками Пирятинського РС ГУ ДСНС України у
Полтавській області проведено перевірку щодо стану готовності місць масового
відпочинку населення на водних об’єктах, а також стану протипожежного
захисту закладів освіти та їх готовності до 2018-2019 навчального року.
Спільно з відділом освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради у
закладах загальної середньої та дошкільної освіти проведено День цивільного
захисту, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки
дитини.
З метою підготовки до літнього оздоровчого періоду та створення
безпечних умов для перебування на водних об’єктах обстежено дно акваторії
трьох пляжів: на острові Масальському (поблизу мосту і так званого
„чоловічого“ пляжу) та пляжу по вулиці Замок.
Проведено технічну діагностику та перезарядку порошкових та
вуглекислотних вогнегасників закладів освіти і культури Пирятинської міської
об’єднаної громади.
Взято участь у комплексній перевірці Державною службою України з
надзвичайних ситуацій виконання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності
аварійно-рятувальних служб у Пирятинській міській раді.
В цьому році ми дещо по іншому підійшли до підготовки та оформлення
звіту про роботу виконавчих органів. Впродовж звітного року практично
повністю сформовано структуру муніципалітету, більш чітко та конкретно
визначено функції структурних підрозділів, що дає можливість охопити ширше
коло напрямів та проблемних питань, більш конкретно виконувати завдання,
які ставить перед нами громада, життя і законодавство. За звітний рік зроблено
багато. Зрозуміло, що за годину звіту нашим працівникам складно було
озвучити повний спектр проведених заходів та виконаних робіт. Зараз в умовах
децентралізації є багато викликів і проблем, колізій в законодавстві,
політичного популізму і вимог та потреб мешканців нашої громади, але і багато

можливостей для того, щоб змінити наше життя і життя нашої громади. Проте
зробити це можна лише завдяки спільній роботі, взаємоповазі і
взаєморозумінню працівників муніципалітету, депутатського корпусу, членів
виконкому та громадськості. Основним гаслом Асоціації ОТГ, створеної в тому
числі і нами, є „Успішні разом!“. На мою думку, воно перш за все стосується і
нашої громади та громад-членів Асоціації. Спільно обговорюючи проблеми,
шукаючи шляхи для їх вирішення та приймаючи разом рішення, громада зможе
бути спроможною і успішною.
Аналізуючи минулий рік, проблемні питання, які виникали та залишилися
не повністю вирішеними, виконавчий комітет визначив такі пріоритетні
напрямки роботи у 2019 році:
 продовження роботи по створенню ефективної структури
муніципалітету; добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням
особистих якостей та компетентності для роботи в структурних підрозділах
виконкому міської ради, бюджетних закладах та установах;
 розширення переліку адміністративних послуг, насамперед за рахунок
впровадження послуг соціального захисту, реєстрації автотранспортних засобів
та впровадження нових е-сервісів;
 продовження роботи щодо формування громадянського суспільства в
Пирятинській ОТГ (тематичні засідання Клубів громадського діалогу, дорадчі
органи при виконкомі міської ради: Рада підприємців, Молодіжна рада ).
В галузі освіти, культури, спорту та соціального захисту:
 формування сучасного освітньо-культурного середовища;
 зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів;
 забезпечення комплексу заходів, спрямованих на пропагування
здорового способу життя, фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я;
 покращення туристичної привабливості міста.
У сфері розвитку економіки, фінансів та бюджету:
 збільшення джерел наповнення доходної частини бюджету міської
ОТГ;
 удосконалення системи контролю за використанням бюджетних
коштів розпорядниками нижчого ступеня;
 налагодження державно-приватного партнерства в рамках Плану
місцевого економічного розвитку на 2019-2020 роки (ініціатива ЄС „Мери за
економічне зростання“);
 підвищення ефективності господарської діяльності та якості послуг
комунальних підприємств;
 легалізація найманої робочої сили.
У сфері архітектури, містобудування та управління комунальним
майном:
 покращення експлуатаційних якостей будівель та споруд комунальної
власності;
 вдосконалення діючої системи енергоменеджменту для підвищення
рівня енергоефективності громади (в тому числі в освітніх закладах);

 реалізація сталого енергетичного розвитку в рамках Європейської
ініціативи „Угода мерів“;
 розроблення містобудівної документації для міста та ОТГ;
 продовження реалізації проектів міжмуніципального співробітництва
(ТПВ, водопостачання);
 удосконалення та розвиток системи поводження з ТПВ;
 подальший розвиток інфраструктури міста та сіл (дороги, тротуари,
велосипедні доріжки, завершення вуличного освітлення, куточки благоустрою,
озеленення, водопостачання та водовідведення).
У сфері земельних відносин та екології:
 відведення вільної земельної ділянки під облаштування нового
міського кладовища
 завершення роботи по обліку землі на території Пирятинської ОТГ;
 забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками.

