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Вступ
План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік (далі – План) розроблено для закріплення
позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і
соціального розвитку Пирятинської міської ОТГ, координації роботи органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств та на
підставі законів України „Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України“, „Про добровільне об’єднання
громад“, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621
„Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“, Методології
стратегічного планування розвитку об’єднаних громад в Україні, вимог до
реалізації Плану дій „Україна - ЄС“, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 01.10.2014 року № 902 „Про Національний план дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року“ та „Стратегії інноваційного розвитку
України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів“, рішення
двадцять шостої позачергової сесії Полтавської обласної ради шостого
скликання від 16.01.2015 „Про стратегію розвитку Полтавської області на період
до 2020 року“ та на реалізацію цілей та завдань Стратегії розвитку Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки затвердженої 23
грудня 2016 року рішенням вісімнадцятої сесії Пирятинської міської ради
сьомого скликання.
При розробці Плану також були враховані пропозиції відділів
Пирятинської міської ради, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, використані
статистичні дані про розвиток району та громади за попередній та поточний
роки, прогнозні тенденції на 2017 рік. План розроблено відповідно до чинного
законодавства України та з урахуванням пропозицій постійних депутатських
комісій Пирятинської міської ради.
Мета Плану - вироблення та втілення єдиної політики розвитку
Пирятинської ОТГ у 2017 році в контексті єдиної політики розвитку
Полтавської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та
економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії з усіма гілками влади.
Основною метою Плану є
функціонування об’єднаної громади.

створення

умов

для

повноцінного

База Плану – основні показники економічного і соціального розвитку
територіальної громади на 2017 рік.

1. Аналітична частина
1.1. Географічне розташування Пирятинської міської ОТГ, опис суміжних
територій.
Пирятинська міська ОТГ (далі-Пирятинська ОТГ) розташована у
лісостеповій фізико - географічній зоні західної частини Полтавської області в
помірно-континентальному кліматі, середньорічна температура повітря: літня : +
18,90 С, зимова: - 5,30 С, кількість опадів - 450 - 570 мм р.с. По території
протікає річка Удай (притока річки Сули, яка в свою чергу є притокою річки
Дніпро) довжиною 50,5 км, водне дзеркало - 1214 га. Територія Пирятинської
міської ОТГ
межує безпосередньо з Каплинцівською, Харківецькою,
Великокручанською, Вікторійською, Сасанівською сільськими радами
Пирятинського району, Тарасівською та Майорщинською сільскими радами
Гребінківського району Полтавської області. Адміністративний центр
Пирятинської ОТГ місто Пирятин розташовне на відстані близько 152 км у
східному напрямку від міста Києва та на відстані близько 194 км у північно –
західному напрямку від міста Полтави. З південно- західного боку межа міста
проходить вздовж міжнародної автодороги Київ - Харків – Довжанський (на м.
Ростов-на-Дону), яка є складовою частиною найдовшої автомагістралі
європейського значення.
Площа міста Пирятина – 1183,6 га, площа сільських населених пунктів, які
входять до міської ради, – 475,7 га, загальна площа території Пирятинської
міської ОТГ – 7228 га.
Відстань від міста Пирятина до обласного центру - міста Полтави
залізницею 183 км, шосейними дорогами – 179 км. Відстань до міжнародного
аеропорту „Бориспіль“ ( м. Бориспіль Київської області) – 130 км.
Найбільші
землекористувачі
Пирятинської
міської
ОТГ
сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Пкз-Агро“, ТОВ „Крячківка-АгроПлюс“, СТОВ „Прогрес“, ТОВ „Олександрівка-Агро-2012“, ТОВ „Агровіка“,
ТОВ „Золотий Лан-2012“, ПП „Калиновомостівське“.
Найбільшими за обсягами промислового виробництва є: ПРАТ
„Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятинагроконсерв“, ТОВ „Баришівська
зернова компанія“ - зерновий елеватор, ТОВ „Сільськогосподарське
підприємство комбікормовий завод“, Філія ДП „Державна продовольчо –
зернова корпорація України“ „Пирятинський КХП“, ТОВ „Пирятиндрев“, УВП
„УТОС“, ТОВ „Оріон“, ТОВ „Спецбурмаш“.
Структура земель Пирятинської міської ОТГ
Категорія земель
Площа, га
Землі сільськогосподарського призначення
6276
Землі житлової і громадської забудови
302
Землі лісогосподарського призначення
838

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення
Землі рекреаційного призначення
Інші землі

246
10
210

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці Пирятинської міської ОТГ
№
Назва показника та одиниця вимірювання
з/п
1 Чисельність наявного населення на 1 січня 2016 року, осіб
2 Площа територіальної громади, га
3 Кількість чоловіків, осіб
4 Кількість жінок, осіб
5 Кількість населення, молодшого від працездатного віку, осіб
6 Кількість населення працездатного віку, осіб
7 Кількість населення старшого від працездатного віку, осіб
8 Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб
9 Рівень зареєстрованого безробіття, %
10 Середньомісячна заробітна плата найманого працівника, грн.

Всього
17261
7882
7957
9304
2516
6567
5173
277
2,9
2284

1.3. Стан розвитку інфраструктури Пирятинської міської ОТГ
Транспорт та транспортні комунікації Пирятинської міської ОТГ мають
вигідне
економіко-географічне
розташування,
оскільки
знаходиться
Пирятинський район на межі Полтавщини з Київською, Чернігівською та
Черкаською областями. А головне - на перетині низки автошляхів, зокрема КиївХарків, Пирятин-Чернігів та Київ-Суми, які і визначають важливість міста, як
транспортного вузла. Залізнична станція „Пирятин“, крім функції
пасажироперевезень, має у своєму розпорядженні навантажувальнорозвантажувальну дільницю. Важливе значення для міжміських перевезень,
зокрема для сполучення зі столицею та обласним центром, має АС Пирятин ТДВ
„Полтаваавтотранс“.
Пирятинська міська ОТГ складається з 1 міської і 1 сільської ради, які
об’єднують 10 населених пунктів з розташованими на їх території
інфраструктурними об’єктами. Транспортний зв’язок здійснюється з
урахуванням побажань жителів ОТГ. Перевезення пасажирів здійснюється
відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт“, Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших нормативноправових актів. Внутрішні перевезення здійснюють приватні перевізники та
кілька приватних служб таксі.

Важливу частину інфраструктури Пирятинської міської ОТГ складають
дороги. Так дорожня мережа по місту становить - 122406 м.п., в тому числі з
асфальтобетонним покриттям 34934 м.п., з ґрунтощебеневим покриттям - 45018
м.п. ґрунтових 14566 м.п. тротуарів - 27888 м.п. Дорожня мережа по сільських
населених пунктах - 13100 м.п., в т.ч. з асфальтобетонним покриттям - 7330 м.п.
з грунтощебеневим покриттям - 2000 м.п. ґрунтових -3770 м.п. Питома вага
автомобільних доріг з твердим покриттям 49,6 %.
Відповідно до наявних фінансових ресурсів та визначених пріоритетів у 2016
році Пирятинською ОТГ було реалізовано програму розвитку території. Зокрема
було реалізовано 1 проект із будівництва водопровідної мережі та 2 проекти із
реконструкції систем освітлення на суму 2,18 млн. грн. в сільській місцевості,
виділено та освоєно близько 11,2 млн. грн. на утримання житлово-комунального
господарства міської об’єднаної територіальної громади та 6,6 млн. грн. на
проекти з будівництва. Таке фінансування дозволило суттєво покращити
інфраструктуру, дорожнє господарство, матерільно-технічний стан ряду об’єктів
освітньої, культурної сфери, забезпечити безперебійне функціонування та
надання якісних послуг закладами медицини,освіти та соціального забезпечення
які знаходяться в підпорядкуванні ОТГ.
Промисловість Пирятинської міської ОТГ представлена в основному
галузями харчової та деревообробної промисловості.
Назва підприємства

ПРАТ „Пирятинський
сирзавод“

Кількість
працюючих

Виробничі показники, обсяг
виробництва продукції в рік (дані
наведені з припущенням)
Сир сичужний – 2,8 тис.тонн,

663

Сир плавлений – 2,5 тис.тонн,
Молоко пастеризоване – 0,7
тис.тонн

ТОВ „Баришевська зернова
компанія“- зерновий елеватор

63

Потужність одночасної загрузки
зерна на зберігання -70,0 тис. тонн

Філія ПАТ „Державна
продовольчо-зернова
корпорація України“
„Пирятинський КХП“

102

Встановлена потужність -155 тонн
зерна на добу

ТОВ „Сільськогосподарське
підприємство комбікормовий
завод“

103

Сухі корми - 102,6 тонн

ТОВ „Пирятиндрев“

27

Паркет та паркетна дошка - 8,7 тис.
кв. м

УВП „УТОС“

25

Фільтри – 5,9 тис. штук

ТОВ „Оріон“

14

Меблі - 690 штук

ТОВ „Спецбурмаш“

24

Бурильні установки – 20 штук,
відвали – 15 штук

Соціально – культурні заклади в місті
Вища освіта на території Пирятинської міської ОТГ можна здобути у
Пирятинській філії ПВНЗ „Європейський університет“ І-ІІ рівня акредитації.
Навчальний заклад готує фахівців із п’яти спеціальностей: "Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа", "Право", "Облік і оподаткуання", "Екологія",
"Комп'ютерна інженерія". В університеті створена сучасна матеріально-технічна
база, яка постійно поповнюється й удосконалюється. Упорядкована територія
площею 4,5 га розкинулася у центрі міста Пирятин і має усю необхідну для
навчання та дозвілля студентів інфраструктуру: навчальні корпуси, гуртожиток з
кімнатами на 2 особи, великий спортивний майданчик, медпункт, студентське
кафе. Головний навчальний корпус, а це приміщення класичної гімназії початку
20 ст., має сучасні просторі лекційні аудиторії, кабінети, лабораторії, спортивний
зал. Два комп'ютерні класи оснащено сучасною технікою. До послуг студентів:
секції з шейпінгу, карате, боксу, курси англійської та польської мов, автошкола.
У 2016 році навчалося 229 студентів, випуск - 110 осіб. У 2017 році навчається
207 студентів, очікується випуск 100. Наразі Пирятинська філія Приватного
вищого навчального закладу “Європейський університет» переживає не
найкращі роки, гостро стоїть питання саме розміщення закладу на території
Пирятина. В даний час ведеться робота по пошуку нового приміщення, як
адміністрацією головного вузу так і філії.
На території Пирятинської міської ОТГ є 15 навчальних закладів: 5
загальноосвітніх (Пирятинський ліцей, Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4,
Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6, Пирятинська зш І-ІІ ст. № 1, Олександрівська зш І
ст.), 7 дошкільних (ДНЗ „Пролісок“, ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ
„Сонечко“, ДНЗ „Червона Шапочка“, ДНЗ „Калинка“ с. Калинів Міст, ДНЗ
„Ромашка“ с. Олександрівка) та 3 позашкільні (ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ). Також
до підпорядкування відділу відійшла Калиновомостівськазш І-ІІ ст., яка сьогодні
не функціонує.
Дошкільна освіта
У Пирятинській міській ОТГ працює 7 дошкільних навчальних закладів
комунальної форми власності. Всього в них виховується 632 дитини; 24 групи, з
них: 5 груп раннього віку, в яких виховуються 120 дітей та 19 груп дошкільного
віку, в яких виховується 512 дітей. Навчально-виховний процес у 2015-2016 році
забезпечувало 58 педагогічних працівників. З них - 33 з вищою освітою, 25 –
середньою спеціальною.

Загальна середня освіта
Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти
у 2015-2016 навчальному році забезпечували Пирятинський ліцей, Пирятинська
зш І-ІІІ ступенів №4, Пирятинська зш І-ІІІ ступенів №6, Пирятинська зш І-ІІ
ступенів №1 та Олександрівська зш І ступеня.
Школи
Пирятинський ліцей
Пирятинська зш І-ІІІ ст. №4
Пирятинська зш І-ІІІ ст. №6
Пирятинська зш І-ІІ ст. №1
Олександрівська зш І ст.
Всього

Кількість
класів
31
21
22
9
4
87

Кількість Середня наповнюваність
учнів
класів
755
24,5
530
25.2
483
22
148
16,4
20
5
1936
22,3

У 2015-2016 навчальному році у школах ОТГ працювали 196 педагогічних
працівників.
Позашкільна освіта
У Пирятинській ДЮСШ станом протягом 2015-2016 н. р. навчалося 475
учнів на п’яти відділеннях: баскетболу, футболу, легкої атлетики, боротьби сумо
та греко-римської боротьби. За рік кількість вихованців збільшилася на 135
чоловік. Всього працювало 14 тренерів-викладачів, з них штатних - 9. Заняття
проводилися у 31 навчально-тренувальній групі. За рік підготовлено більше 60
переможців та призерів обласних змагань.
У Пирятинській СЮТ працювало 9 педпрацівників. Відкрито 20 гурткових
груп, у яких навчалося 300 вихованців.
У Пирятинському Центрі дитячої та юнацької творчості в 2015-2016 н.р.
працювало 15 педагогічних працівників, із них 11 – основних працівників та 4 –
сумісники. В поточному навчальному році в закладі працює 29 гурткових груп,
20 гуртків за найменуванням, в яких навчається 463 вихованці.
Заклади охорони здоров’я
Лікарські медичні заклади:
Центральна районна лікарня на 120 ліжок,
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 1,
Фельдшерсько-акушерський пункт -2,
Пирятинський центр первинної медичної допомоги – 1
Готелі
Функціонує на території м. Пирятин КП „Готель „Пирятин“, який може
прийняти відвідувачів-туристів і організувати їм харчування та розселення.
Номерний фонд готелю налічує 50 місць.

Фізична культура і спорт
На території міста діють: Пирятинська районна організація
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства „Колос“, районна
федерація футболу, дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), шаховий клуб
„Дебют“, стадіон „Ювілейний“, спортивно-оздоровчий центр „ATHLETIC“.
Крім того жителі Пирятинської ОТГ можуть відвідувати три спортивні зали та
спортивний майданчик зі штучним покриттям. У м. Пирятин
найпопулярнішими видами спорту є: футбол, легка атлетика, баскетбол,
волейбол, шахи, розвивається воркаут, карате кіокушинкай.
Культура
Розвиток сфери культури в Пирятинській міській ОТГ забезпечується
роботою Пирятинського краєзнавчого музею, Пирятинської школи естетичного
виховання, двома сільськими клубними закладами (Калиновомостівський СБК
та Олександрівський СК), двома бібліотеками (Калиновомостівська та
Олександрівська).
За 2016 рік проведено 602 культурно-мистецькі заходи, які відвідало 4370
глядачів. В клубних закладах діяло 7 гуртків, які відвідало 50 учасників,
функціонувало 2 любительських об’єднання та клубів за інтересами.
Бібліотеки протягом 2016 року обслужили 940 користувачів, книжковий
фонд поповнився на 256 примірників, 1 бібліотека підключена до мережі
Інтернет.
В музеї проведено 823 екскурсії, які переглянули 17655 відвідувачів.
У школі естетичного виховання навчається 350 учнів, які протягом року
прийняли участь у семи конкурсах, де отримали 12 призових місць.
Заходи з покращення матеріально-технічної бази включали придбання
звукопідсилюючої апаратури, музичних інструментів, меблів, сценічного
інвентарю, проведення ремонтних робіт.
На території міста станом на 01.01.2017 року зареєстровано 945 фізичні
особи – підприємці, з них фактично здійснюють діяльність 867. Інфраструктура
торгівлі та послуг на території Пирятинської об’єднаної міської територіальної
громади представлена: 29 закладами ресторанного господарства (в тому числі 21
кафе, 2 ресторани, 3 кафетерії, 2 їдальні), 103 торговельних об’єкти по реалізації
продольчих та змішаних груп товарів, 99 торговельних об’єктів по реалізації
непродовольчих груп товарів, 16 об’єктів по наданню різноманітних побутових
послуг ( в тому числі 10 перукарень та салонів красоти), 4 ветаптеки, 1 ринок –
ППРССТ „Пирятинський ринок“, 2 торгово-розважальні комплекси (ТОВ
„Норе“, ФОП Бугайов О.В.), 5 аптек та 9 аптечних пунктів, 5 підприємств
фірмової торгівлі:
ТОВ „Пирятинароконсерв“ - пропонує до продажу консервований зелений
горошок, огірки, помідори, солодку кукурудзу;

ПРАТ „Пирятинський сирзавод“- молоко та молокопродукти, у тому числі
тверді та плавлені сири, сиркову масу та інше;
ФОП Куча В.М., ФОП Маслак О. В., ФОП Кузьменко С.І. – хліб,
хлібобулочні вироби;
ФОП Пшеничний П.В., ФОП Тарасенко О.М. – макаронні вироби;
ФОП Сьомін С.М. - керамічні вироби;
ТОВ„АГРОВІКА“ (Шаповал Д.Г.)-вирощування сільськогосподарських
культур , розведення ВРХ та свиней.
Зазначені підприємства відіграють особливе значення в розвитку нашої
громади, в структурі торговельного бізнесу.
Не дивлячись на складний кризовий економічний період в країні,
підприємництво в місті продовжує розвиватися, орієнтуючись при цьому на
кон’юктуру споживчого ринку, особливо в сфері виробництва меблів, пошиття
одягу, ремонту взуття, технічного обслуговування автомобілів. Так на території
міста функціонують: 3 цехи по виробництву меблів (суб’єкти господарювання,
фізичні особи – Вірченко А., Коробка О., юридична особа – ТОВ „Оріон“
(директор Артюх О.), 6 побутових об’єктів по пошиву та ремонту одягу, взуття
(ФОП Згібнєва О.А., Рімша А.М., Алексеєнко Н.М. та інші).
Продукція, яка виробляється місцевими виробниками, користується
великим попитом серед споживачів, як на території України так і поза її межами.
Особливо – тверді сири, консервовані овочі, сироробного та консервного заводів.
Хліб та хлібобулочні вироби місцевих виробників (вищеназваних) реалізуються
в торговельних об’єктах Пирятинського, Гребінківського, Чорнухинського та
інших районів, що підтверджує попит на них.
1.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку
До складу Пирятинської міської ОТГ ввійшло м. Пирятин та 9 сіл, що
входили до складу Пирятинської міської ради та Олександрівської сільської
ради. Населення новоствореної громади склало 17,3 тис. чоловік, а площа – 97,6
кв. км..
З отриманням статусу ОТГ, й послідуючим за цим розширенням прав,
повноважень і функцій передбачених чинним законодавством, Пирятинська
міська рада починаючи з 2016 року почала активно й ефективно реалізовувати
своє право на самостійний розвиток. Відносно швидка передача частини майна і
об’єктів інфраструктури від районної ради та розділ повноважень з
райдержадміністрацією, дозволили міській раді вже з січня 2016 року повністю
окреслити та прийняти сфери своєї відповідальності та почати формувати
відповідні структури для управління ними.
Пирятинською міською ОТГ були сформовані власні, відокремлені від
загальнорайонної системи галузі освіти, культури, туризму, житловокомунального господарства, інфраструктури, державних фінансів, надання
адміністративних послуг.

Однією з найбільш громіздких та відповідальних сфер стала галузь освіти.
Для управління нею було утворено відділ освіти Пирятинської міської ради, до
підпорядкування якого відійшли 15 навчальних закладів: 5 загальноосвітніх
(Пирятинський ліцей, Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4, Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6,
Пирятинська зш І-ІІ ст. № 1, Олександрівська зш І ст.), 7 дошкільних (ДНЗ
„Пролісок“, ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Сонечко“, ДНЗ „Червона
Шапочка“, ДНЗ „Калинка“ с. Калинів Міст, ДНЗ „Ромашка“ с. Олександрівка) та
3 позашкільні ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ). Також до підпорядкування відділу
відійшла не функціонуюча Калиновомостівська зш І-ІІ ст..
Галузь культури, для управління якою також сформували окремий відділ
культури і туризму, отримала в підпорядкування 1 музей, 2 бібліотеки, 1 школу
естетичного виховання, 1 сільський будинок культури і 1 сільський клуб.
Розширились завдання та повноваження у сфері житлово-комунального
господарства та інфраструктури через включення до них об’єктів приєднаних
територій. Крім того, в даних галузях Пирятинська ОТГ повністю перейняла всі
повноваження раніше закріплені за райдержадміністрацією.
Але основним здобутком для ОТГ після її утворення стало значне
розширення повноважень у питаннях формування бюджету. Завдяки фінансовій
децентралізації, переходом на прямі відносини з держбюджетом та розширенням
інструментів і можливостей із залучення коштів, бюджет Пирятинської міської
ради дозволив не тільки успішно забезпечувати функціонування новоотриманих
галузей, але й інтенсивно їх розвивати.
Так в галузі освіти забезпечено якісний та безперебійний навчальний
процес дітей всіх вікових категорій. Зокрема в закладах дошкільної освіти
виховувалось 632 дитини в 24 групах, в школах у 87 класах навчалося 1936
учнів. По галузі позашкілля, завдяки функціонуванню ДЮСШ, СЮТ та центру
дитячої та юнацької творчості охоплено вихованням понад 700 дітей.
Розвивалися відділення баскетболу, футболу, легкої атлетики, боротьби сумо та
греко-римської боротьби.
Забезпечено значний розвиток
галузі
житлово-комунального
господарства, будівництва та розвитку інфраструктури, який за уточненими
плановими показниками на 2016 рік включав наступні роботи:
- будівництво водопровідної мережі в с.Заріччя та с. Голобородька
Пирятинського району Полтавської області на суму 785,6 тис. грн;
- реконструкція вуличного освітлення в с.Верхоярівка Пирятинського
району Полтавської області на сумі 187,1 тис. грн.;
-реконструкція вуличного освітлення в с.Олександрівка Пирятинського
району Полтавської області на суму 401,5 тис. грн.;
- поточний ремонт доріг - 3900, тис грн.;
- капітальний ремонт доріг - 3415,1 тис. грн. (в.т.ч. кошти ДФРР);
- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Калинова в с.Калинів Міст
Пирятинського району Полтавської обл. – 336,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ватутіна в с.Верхоярівка
Пирятинського району Полтавської обл. – 478,7 тис.грн.;

- виконання заходів програм розвитку комунального підприємства
„Пирятинський міський водоканал“ - 1204,9 тис.грн та програм фінансування
потреб комунального підприємства "Каштан" на утримання служби благоустрою
підприємства та об’єктів комунальної власності – 5558,3 тис. грн.;
- на утримання готельного господарства -78,0 тис.грн.;
- придбання житла пільговій категорії населення – 793,6 тис. грн.;
- інші кошти на капітальне будівництво об’єктів – 350,0 тис. грн.;
- на реконструкцію житлового фонду – 1214,01тис. грн. (облаштування
ЦНАПу);
- інші кошти на реконструкцію об’єктів інфраструктури – 1225,9 тис.
грн.;
- на виготовлення проектно-кошторисної документації на утримання
об’єктів комунальної власності – 115,0 тис.грн.;
- реконструкцію басейну Пирятинського ліцею в сумі 2 704,1 тис. грн.;
- будівництво спортивного майданчика ЗОШ № 6 в сумі 895,0 тис. грн.;
- будівництво полігону ТПВ (співфінансування) в сумі 421,7 тис. грн.;
-виготовлення проекту на підключення до централізованої системи
водопостачання в ЗОШ № 4, школи естетичного виховання в перспективі
будинку культури в сумі 70,0 тис. грн.;
- програма обладнання вузлами обліку теплової енергії – 41,8 тис.грн..
Такі капітальні та поточні видатки були б неможливі без відповідного
фінансового забезпечення. Крім податкових надходжень, до бюджету в 2016
році залучена сума в 38,5 млн. грн. за рахунок субвенцій та дотацій, та окремо
отримано субвенцію на розвиток інфраструктури міської об’єднаної
територіальної громади в 2,18 млн. грн.. Такий потужний фінансовий ресурс
дозволив у повному обсязі виконувати всі визначені чинним законодавством
повноваження та забезпечити розвиток території.
1.5. Фінансово-бюджетна ситуація Пирятинської міської ОТГ
Надходження до бюджету міської об’єднаної територіальної громади з
урахуванням міжбюджетних трансфертів (без урахування власних надходжень
бюджетних установ) у 2016 році планувалось отримати в сумі 90308,0 тис. грн.
Доходи і видатки місцевого бюджету за 2016 рік
(без власних надходжень)
млн. грн.
Доходи всього
в т. ч. доходи (загальний фонд з
трансфертами)
доходи (спеціальний фонд) з
трансфертами

90,3

Видатки всього

74,4

90,0
0,3

в т. ч. видатки (загальний фонд)
видатки (спеціальний фонд)

58,4
16,0

Структура доходної частини загального та спеціального фонду
(з власними надходженнями)
Субвенція з державного бюджету

35,5

Дотації

1,4

Доходи по заг.фонду

51,8

з них податок з доходів фізичних осіб

19,2

Доходи (спеціальний фонд) з власними
надженнями

15,4

Структура видаткової частини по загальному і спеціальному фонду
(з власними надходженнями)
Видатки на освіту
Видатки на житлово – комунальне
господарство, в т. ч.
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг

45,3
11,2
6,1

Будівництво та реконструкція

6,6

Інші видатки

25,5

По доходах загального фонду фактично отримано 90045,1 тис. грн.
Основну питому вагу надходжень загального фонду у 2016 році склали
податкові надходження, в тому числі: податок та збір на доходи фізичних осіб в
сумі 19233,1 тис. грн; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 17447,1 тис. грн; податок на
майно в сумі 8229,1 тис грн; єдиний податок в сумі 5821,2 тис. грн.
Структура трансфертів загального фонду, які надійшли до бюджету у 2016
році становить 38240,9 тис. грн і складається із:
базової дотації в сумі 1 421,3 тис. грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 2 189,3 тис. грн,
освітньої субвенції в сумі 21564,2 тис. грн;
медичної субвенції в сумі 10 570,8 тис. грн,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1476,9 тис. грн,
субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду для придбання шкільного автобусу в сумі 600,0
тис. грн.,
іншої субвенції в сумі 418,4 тис. грн..
Доходна частина спеціального фонду (без врахування власних
надходжень бюджетних установ) складається з :
екологічного податку (планувалось 38,7 тис. грн. надійшло 44,6 тис. грн.
115,3%);
неподаткових надходжень, а саме коштів від пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту надійшло у 2016 році 44,6 тис. грн.;
надходжень до цільового фонду, які становлять 18,3 тис.грн.
іншої субвенції з обласного бюджету на загальну суму 159,6 тис. грн.
Власних надходжень бюджетних установ у 2016 році були заплановані
851,5 тис.грн. Фактично їх надійшло 15148,6 тис. грн., в тому числі 13680,6 тис.
грн. інші джерела, плата за послуги-1468,0 тис.грн.
Аналіз доходів Пирятинської міської ОТГ за 2016 рік
Доходи бюджету ОТГ(загальний
План
Факт
%
фонд) тис.грн.
2016(ут.)
2016 виконання План 2017
Надходження від ПДФО
16343,7 19233,1
117,7
20000,00
Податок на прибуток підприємств
75,0
81,0
108,0
90,15
Акцизний
15119,1 17447,1
115,4
17000,0
Місцеві податки, всього
11274,8 14050,2
124,6
14963,5
Податок на нерухоме майно,
253,6
545,0
214,9
473,0
нежитло
Плата за землю
6576,0
7624,5
115,9
8029,4
Єдиний податок
4444,3
5821,2
131,0
6460,0
Неподаткові надходження, всього
793,0
947,0
119,4
888,4
Адміністративні збори
662,0
717,3
108,3
711,0
Державне мито
93,0
138,6
149,0
124,0
інші
38,0
106,7
280,8
53,4
Офіційні трансферти, всього
38345,9 38240,9
99,7
36205,3
Дотації
1421,3
1421,3
100
7613,3
Субвенція освітня
21564,2 21564,2
100
15170,2
Субвенція медична
10570,8 10570,8
100
13307,8
з держбюджету на
1504,1
1476,9
98,2
0
соцекономічний розвиток
інші
3285,5
3207,7
114,0
1771,1
ВСЬОГО
81952,5 90045,1
109,9
90862,4

З бюджету міської об’єднаної територіальної громади фінансуються
наступні бюджетні установи:
сім дошкільних навчальних закладів „Сонечко“, „Берізка“, „Пролісок“,
„Червона шапочка“, „Ромашка“ (м.Пирятин), „Ромашка“ (с.Олександрівка),
„Калинка“ (с. Калинів Міст);
п’ять загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі Пирятинська зш
І-ІІ ст. № 1, Пирятинський ліцей, Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4, Пирятинська зш
І-ІІІ ст. № 6, Олександрівська зш І ст.;
два позашкільні навчальні заклади: центр дитячої та юнацької творчості,
станція юних техніків;
один заклад фізичної культури і спорту - дитячо-юнацька спортивна
школа;
п’ять закладів культури: музей, два сільських клуби, дві сільські
бібліотеки;
школа естетичного виховання;
один заклад соціального захисту населення - територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського
району.
Видаткова частина бюджету міської об’єднаної територіальної громади
(без урахування власних надходжень бюджетних установ) у 2016 році з
урахуванням внесених змін була заплановано в сумі 89425,0 тис. грн, в тому
числі бюджет розвитку – 28041,6 тис. грн.
На захищені статті видатків в бюджеті передбачались кошти в сумі
34095,1 тис. грн, в тому числі: оплата праці з нарахуваннями- 26472,6 тис. грн,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5653,8 тис. грн, продукти
харчування – 1137,1 тис. грн, соціальне забезпечення – 796,5 тис. грн.,
медикаменти – 35,1 тис. грн.
В розрізі галузей видаткова частина, без врахування власних надходжень
бюджетних установ, на 2016 рік була запланована в таких обсягах:
тис.грн
Загальний
Спеціальний
Разом
фонд
фонд
Органи місцевого
5788,7
1817,0
7 605,7
самоврядування
Освіта
29828,8
9323,5
39152,2
Соціальний захист та соціальне
752,4
0,00
752,4
забезпечення
Житлово-комунальне
7355,1
6801,2
14156,3
господарство
Культура і мистецтво
2437,4
338,0
2 775,4
Фізична культура і спорт
1360,7
129,0
1 489,7
Будівництво
0,0
9205,4
9205,4
Інші видатки
13 724,9
427,5
14152,4
Разом
61248,0
28177,0
89425,0

Аналіз видатків Пирятинської міської ОТГ за 2016 рік
Видатки з бюджету ОТГ(загальний План
Факт
%
План
фонд) тис.грн.
2016(уточ.) 2016
виконання 2017
Органи місцевого самоврядування
5788,7
5113,7
88,3
7145,2
Дошкільні заклади освіти
8195,2
7888,7
96,3
11103,7
Загальноосвтні школи
19840,7 19422,1
97,9
25019,1
Позашкільні заклади освіти
1683,8
1638,6
97,3
2370,3
Інші освітні програми
100,0
94,8
94,8
0
Допомога дітям сиротам
9,1
7,2
80
5,4
Соціальний захист та соціальне
752,4
313,7
41,7
3234,8
забезпечення, в т. ч.:
заходи на оздоровлення та
314,0
105,3
33,5
228,0
відпочинок дітей (крім
Чорнобильських)
фінансова підтримка громадських
71,0
40,8
57,4
11,0
організацій інвалідів і ветеранів
інші видатки на соціальний
367,4
167,6
45,6
126,8
захист
Водопровідно-каналізаційне
205,0
152,9
74,6
0
господарство
Благоустрій
6801,3
6552,2
96,3
5562,2
Готельне господарство
78,0
78,0
100
0
Комбінати комунальних
270,8
243,7
90
238,4
підприємств, виробничі об’єднання ,
установи ЖКГ
Бібліотеки
110,7
70,2
63,4
164,6
Музеї і виставки
171,1
151,2
88,4
180,0
Будинки культури
284,8
255,7
89,8
248,0
Школа естетичного виховання
1761,3
1725,5
98,0
3068,0
Інші культурно-освітні заходи
109,5
108,7
99,2
155,0
1248,4
1215,8
97,4
Утримання та навчально-тренувальна
1770,6
робота ДЮСШ
112,3
112,0
99,7
Інші видатки (Колос, Оранжевий
0
м’яч)
96,0
91,9
95,7
Проведення місцевих виборів
0
1346,2
1346,2
100,0
Субвенція на утримання об’єктів
900,0
спільного користування
10570,8
10570,8
100,0
Медична субвенція
13307,8
29,0
29,0
100,0
Субвенція з місцевого бюджету
0
державному бюджету на виконання
прогам соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів
907,5
856,1
94,3
Інші субвенції
11,0

Інші видатки

775,5

Спеціальний фонд з урахуванням 43482,7
власних надходжень
Разом
104730,6

362,2

51,1

450,0

30237,6

69,5

15710,1

88638,3

84,6

90862,4

У 2016 році видаткова частина бюджету була сформована не тільки за
рахунок надходжень та трансфертів, які планувались надійти протягом року, а
також за рахунок вільного залишку бюджетних коштів в сумі 7172,9 тис. грн, та
перевиконання доходної частини в сумі 13652,1 тис. грн.
Протягом року реалізовано 40 міських цільових програми на загальну суму
12988,1 тис. грн.
В галузі будівництва кошти були використані в сумі 6203,9 тис.грн. в т.ч.
будівництво водопровідної мережі в селах Заріччя та Голобородька в сумі 785,6
тис.грн.;
реконструкцію вуличного освітлення по с. Верхоярівка та с. Олександрівка
в сумі 187,1 тис.грн.;
реконструкцію басейну Пирятинського ліцею в сумі 1476,9 тис.грн.;
будівництво спортивного майданчика ЗОШ №6 в сумі 860,7 тис.грн.;
облаштування ЦНАПу в сумі 638,4 тис.грн.;
будівництво полігону ТПВ (співфінансування) в сумі 133,9 тис.грн.;
реконструкцію освітлення в сумі 715,4 тис.грн.;
виготовлення проекто-кошторисної документації по реконструкції мережі
водопостачання сіл Калиновий Міст та Верхоярівка в сумі 23,6 тис.грн.;
виготовлення проекту на підключення до централізованої системи
водовідведення в ЗОШ №4, школи естетичного виховання , в перспективі
будинку культури 34,2 тис.грн.;
придбання житла інвалідам по зору в сумі 793,6 тис.грн.;
інші видатки в сумі 554,5 тис.грн.
Основними проблемними питаннями на 2017 рік є:
ризик скорочення обсягів виробництва промисловості, що призведе до
втрат надходжень податку на доходи фізичних осіб;
високі темпи інфляції, які негативно впливають на рівень фінансової
забезпеченості як бюджету громади так і жителів громади;
зношена матеріально-технічна база житлово комунальних господарств
впливає на якість наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
неналежна система утилізації побутових відходів може привести до
перенавантаження сміттєзвалища та екологічної небезпеки;
недостатнє енергозбереження будинків бюджетних закладів Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади призводить до перевитрат на
енергоносії ;
неналежне утримання спільного майна співвласниками багатоквартирних
будинків;

зношеність спортивних залів, стадіонів у освітніх закладах Пирятинської
міської ОТГ впливає на умови для занять дітей спортом та фізичною культурою;
зношеність а містами взагалі відсутність асфальтного дорожнього
покриття, недостатність нічного освітлення вулиць та недостатність технічних
засобів регулювання дорожнього руху не забезпечує в повній мірі безпеку
дорожнього руху на території Пирятинської ОТГ.
Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного
розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту.
Основні завдання для реалізації цілей на 2017 рік:
зростання доходів від плати за землю за рахунок підвищення ставок плати
за землю та переукладенню договорів оренди, укладання договорів на
відшкодування втрат за фактичне користування земельною ділянкою;
встановлення ставок податку за земельні ділянки які знаходяться в
постійному користуванні (крім державної та комунальної форми власності);
збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок
інвентаризації, проведення незалежної грошової оцінки та створення
інформаційної бази даних;
збільшення місць збору сміття та забезпечення його вивезення та
утилізації;
покращення матеріально-технічної бази комунальних господарств шляхом
залучення коштів з бюджету Пирятинської ОТГ та ресурсів фондів спільного
фінансування на придбання обладнання;
забезпечити належне водопостачання та водовідведення на території
Пирятинської ОТГ;
створення умов для занять дітей спортом, фізичною культурою та
навчання дітей плаванню;
створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху
на території Пирятинської ОТГ;
провести відповідні заходи по енергозбереженню будинків бюджетних
закладів Пирятинської міської ОТГ;
забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі
розрахунків за електричну енергію, природний газ, які споживаються

бюджетними установами, послуги з водопостачання і послуги зв’язку, які їм
надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати
зазначених товарів і послуг.
1.6. Результати SWOT-аналізу
Сильні сторони
 Сприятливе географічне
розташування міста, близькість до
Києва та 4-х обласних центрів, на
перехресті шляхів
загальнодержавного значення;
 Зручне транспортне сполучення та
добра транспортна інфраструктура;
 Добрі природні умови: змішані
ліси, помірний клімат, річка Удай одна з найчистіших річок нашої
країни;
 Багаті природні ресурси, природні
надра (родючі ґрунти, пісок, глина,
сланці) з величезними запасами
питної йодованої води;
 Наявність вільних земель;
 Екологічно чисті водойми,
природоохоронні зони, заповідні
території;
 Економічний потенціал
сільськогосподарського регіону з
глибоким чорноземом;
 Переробна промисловість,
найкращі сири в Україні;
 Культурна та історична спадщина;
 Трудові людські ресурси:
працелюбні, освічені громадяни;
 Наступність в діяльності органів
самоврядування, працездатна,
професійна міська рада;
 Наявна інфраструктура основних
адміністративних, освітніх, медичних
послуг для міста та для навколишніх
населених пунктів;
 Багаторічний досвід роботи:
відновлюються вуличне освітлення,

Слабкі сторони
 Зношеність мереж комунального
господарства міста;
 Стихійні сміттєзвалища;
 Зношена МТ база ЖКГ;
 Неналежне водопостачання,
водовідведення;
 Неналежні дороги;
 Недостатньо розвинуті окраїни;
 Недостатнє озеленення;
 Відсутність парку;
 Відсутність облаштованого пляжу для
літнього відпочинку на річках;
 Непривабливість архітектури (центр
міста);
 Незадовільна демографічна ситуація;
 Неналежні пасажирські перевезення
(слабка інфраструктура, МТБ);
 Низький рівень відповідальності
громадян щодо вирішення екологічних
проблем (до чистоти);
 Відсутність правових знань населення
(обов’язки, права);
 Проблеми змістовного дозвілля
молоді в т. ч. незабезпеченість належної
спортивні бази.

проводяться ремонти у дитячих
садках, частково ремонтуються
дороги;
 Відносно достатній рівень
розвитку соціально-освітньої мережі
закладів.
Можливості
 Зростання попиту на продукцію
місцевого виробництва;
 Зовнішній попит на відкриття
рекреаційних, оздоровчих зон і
закладів;
 Отримання коштів з державних
програм, в тому числі на розвиток
комунального господарства;
 Використання до;
 Отримання коштів з державних
програм розвитку громад.

2.

Загрози
 Підготовка кадрів, що не відповідають
потребам підприємств;
 Відтік населення;
 Відтік оборотного капіталу з міста;
 Відтік кваліфікованих кадрів у інші
регіони;
 Погіршення криміногенної ситуації.

Цілі та пріоритети розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2017 рік.

Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку об’єднаної
територіальної громади, на основі аналізу результатів розвитку за попередній
період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського
бюджету на 2017 рік та у відповідності до Стратегії розвитку Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, визначено цілі,
пріоритети та завдання виконавчого комітету Пирятинської об’єднаної міської
територіальної громади на 2017 рік.
ПРІОРИТЕТ: економічний розвиток громади
ЦІЛІ: створення позитивного іміджу Пирятинської громади,
розвиток збалансованого підприємництва,
розвиток туристичного бізнесу.
ПРІОРИТЕТ: створення комфортних умов на території громади
ЦІЛІ: створення системи збору та утилізації відходів,
модернізація та розвиток інфраструктури громади,
ремонт доріг та благоустрій,
створення енергоощадливої системи енергопостачання громади.
ПРІОРИТЕТ: створення свідомої та активної громади з високою якістю

життя
ЦІЛІ: удосконалення системи комунікації з громадою,
забезпечення високої якості життя громадян.
При розробці Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади в основу підготовки покладено такі основні
принципи:
Партнерство

Характер розвитку формується за результатами різних
консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також
на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До
участі в ухваленні рішень і розробці пріорітетних цілей було
запрошено всі зацікавлені сторони — представників влади,
наукових установ, асоціацій підприємців, підприємств та
громадянського суспільства.

Принцип
спільної
участі
представників
влади та
приватного
сектору

Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також явну
публічну підтримку Плану соціально – економічного розвитку
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Усі
заходи розроблялися у спосіб, захищений від надмірного
впливу учасників процесу розвитку, із залученням конкретних
осіб, що ухвалюють рішення, зацікавлених сторін, експертів,
представників неурядових організацій тощо.

Життєздатність

Основою забезпечення життєздатності є забезпечення
належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів
цілей, заходів, що підтримується застосуванням усіх
зазначених у цьому документі принципів. Ще одним
важливим елементом забезпечення життєздатності є
забезпечення розвитку порівняльних переваг, визначених за
результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі
послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для
виявлення різниці між вадами та загрозами, яка загрожує
життєздатності (для ризик-менеджменту), застосовується
матриця слабких сторін та загроз.

Інтеграція

Забезпечувалася за двома напрямками:
1) інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні
з територіальної та змістовної точки зору. Це означає, що
досягнення будь-якої регіональної мети принесе результат і на
місцевому рівні. Інтеграція забезпечується шляхом активної
участі всіх зацікавлених сторін регіону.

2) Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних
секторів і напрямків діяльності забезпечує усунення
конфліктів та негативних впливів.
Інновація

Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і
стосується, головним чином, запропонованого підходу та як
найефективнішого використання наявних ресурсів.

Інституційна
пам‘ять

Робота над Планом базувалась на результатах, досягнутих при
розробці попередніх документів

Субсидіарність

Визначення пріорітетних цілей в подальшому заходів заходів,
починаючи з найнижчого рівня (на основі потреб місцевих
громад), здійснювалось із використанням ресурсів
регіонального розвитку.

4. Основні завдання та механізм реалізації Плану соціально – економічного
розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади
Пріоритет 1. Економічний розвиток громади
Ціль 1.1 Створення позитивного іміджу Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади
Завдання

Строки
Програми,
виконання проекти, заходи

Показники
виконання

1.1.1 Розробка
Інвестиційного
паспорта
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної
громади.

2017

Розробка
Наявність
Інвестиційного Інвестиційного
паспорта
паспорта.
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної
громади.

1.1.2 Маркетинг
та
Брендінг
території
громади.

2017

Програма
діяльності
Пирятинської
міської ради на
2017 рік
(Виготовлення

Наявність
генерального
плану міста,
зонінг-плану та
доопрацювано
історико-

Очікуваний
результат
Визначення
найбільш
ефективних та
соціально
значимих для
об’єднаної
громади бізнеспропозицій,
направлених на
розвиток
економіки.
Отримано повну
містобудівну та
історикоархітектурну
інформацію про
Пирятинську

генерального
опорний план.
плану міста,
зонінг-плану та
доопрацювання
історикоопорний плану).
2017

Програма
культурномистецьких
заходів на 2017
рік.

міську ОТГ.

Проведено
Формування у
культурногромади
мистецькі заходи патріотизму,
(фестивалі,
позитивних
благочинні
емоцій, та
акції).
упізнаваємості
міста Пирятин.

Ціль 1.2 Розвиток збалансованого підприємництва
Завдання

Строки
виконання

Програми,
проекти, заходи

Показники
виконання

1.2.1 Підтримка
соціального
малого
підприємництва
зокрема в
сільській
місцевості
Пирятинської
ОТГ.

2017

Програма
підтримки у сфері
соціального
підприємництва
та надання
житловокомунальних
послуг.

Проведено
навчання з основ
підприємницької
діяльності,
надано
практичну
допомогу у
відкритті власної
справи.

2017

Очікуваний
результат

Створення
умов для
надання
якісних
соціальних,
житловокомунальних
послуг
мешканцям
сільської
місцевості.
Програма
Проведення
Припинення
підтримки
семінарів та
закриття
місцевих
навчань
фізичних-осіб
товаровиробників виробників щодо підприємців,
„Вироблено на
можливостей та початок
Пирятинщині“ на перспектив
зростання їх
2017рік.
фірмової торгівлі кількості.
у Пирятинському
районі на основі
бренду
„Вироблено на
Пирятинщині“.

Ціль 1.3 Розвиток туристичного бізнесу
Завдання
1.3.1
Розвиток
рекреаційнотуристичних
зон та
екологічних
стежок.

Строки
Програми,
виконання проекти, заходи
2017

Програма
створення на
території
Пирятинської
міської ОТГ
культурнопізнавальних
місць.

Показники
виконання

Очікуваний
результат

Проведено
інвентаризацію
рекреаційнотуристичних та
екологічних зон
Пирятинської
міської ОТГ.

Створення на
території
Пирятинської
ОТГ культурнопізнавальних
місць.

Пріоритет 2. Створення комфортних умов на території громади
Ціль 2.1 Створення системи збору та утилізації відходів
Завдання

Строки
Програми,
виконання проекти, заходи

2.1.1
Організація
місць збору
сміття та
його
вивезення.

2017

2.1.2
Створення
сучасного
полігону для
утилізації
відходів.

2017

Придбання євро
контейнерів для
змішаного та
роздільного
збирання твердих
побутових
відходів з метою
розширення
мережі збору
ТПВ.

Показники
виконання

Придбано євро
контейнери
для змішаного
та роздільного
збирання
твердих
побутових
відходів та
встановлено їх
на території
Пирятинської
ОТГ.
Будівництво
Побудовано
полігону твердих першу чергу
побутових
полігону
відходів для м.
твердих
Пирятин,
побутових
Пирятинського
відходів для м.
району,
Пирятин.
Полтавської
області на місці
існуючого
невпорядкованого

Очікуваний
результат
Підвищення
культури населення
Пирятинської ОТГ
в поводженні з
ТПВ, організація
роздільного
збирання ТПВ.

Вивезення,
розміщення та
утилізація
змішаних твердих
побутових відходів
на цивілізованих
площадках.

сміттєзвалища.
2.1.3
Будівництво
сучасних
очисних
споруд.

2017

Програма
будівництва
третьої черги
Пирятинських
очисних споруд у
м. Пирятин,
Пирятинського
району,
Полтавської
області
(виготовлення
проекту).

Наявність
проекту
будівництва
третьої черги
Пирятинських
очисних
споруд у м.
Пирятин,
Пирятинського
району,
Полтавської
області.

Очищення
господарськопобутових і
зливних стічних
вод на якіснішому
рівні.

2.1.4
Розробити
схему
санітарної
очистки і
прибирання
територій
населених
пунктів
Пирятинської
ОТГ.

2017

Розробити Схему
санітарної
очистки і
прибирання
територій
населених
пунктів
Пирятинської
ОТГ.

Розроблено
Схему
санітарної
очистки і
прибирання
територій
населених
пунктів
Пирятинської
ОТГ.

Визначення
черговості
здійснення заходів,
об'єму робіт по усіх
видах санітарного
очищення, методів
збору, видалення,
знезараження і
переробки відходів
території
Пирятинської ОТГ.

Ціль 2.2 Модернізація та розвиток інфраструктури громади
Завдання

Строки
виконан
ня

Програми,
проекти, заходи

Показники
виконання

Очікуваний
результат

2.2.1
Відновлення
матеріальнотехнічної
бази
комунальног
о
господарства
, створення
сучасної
матеріальнотехнічної

2017

Програма
фінансування
потреб
комунального
підприємства
"Каштан" на
утримання об’єктів
комунальної
власності на 2017
рік.

Проведено
капітальний
ремонт
адміністративної
будівлі КП
,,Каштан“ (ремонт
покрівлі та ганку,
заміна вікон).

Покращення
умов праці
адмінперсоналу
КП ,,Каштан“.

Проведено
реконструкцію
складів під бокси
для

Покращення
умов зберігання
та збільшення
терміну

бази.

автотранспорту КП експлуатації
,,Каштан“.
автотранспорту
КП ,,Каштан“.
Проведено
капітальний
ремонт
виробничого
приміщення на
міському
кладовищі.

Покращення
умов праці о
бслуговуючого
персоналу.

2017

Придбання
спеціалізованої
техніки для збору,
переробки та
складування
побутових
сільськогосподарсь
ких та
промислових
відходів.

Придбано
спеціалізовану
техніку для збору,
переробки та
складування
побутових
сільськогосподарсь
ких та
промислових
відходів.

Забезпечення
Пирятинської
ОТГ машиною,
якою можна
профілювати
земляні насипи,
переміщувати
розрівнювати
ґрунт, збирати і
складувати ТПВ
на полігоні та за
необхідністю
проводити
грейдерування
доріг.

2017

Програма
утримання служби
благоустрою
комунального
підприємства
„Каштан“ на 2017
рік.

Придбано
спеціальне
обладнання для
екскаватора
,,Борекс“.

Очищення від
снігу проїзної
частини,
вулиць, доріг та
тротуарів з
твердим
покриттям.

Придбано трактор Виконання КП
типу Т-25 з
«Каштан»
причепом..
дрібних
транспортних
робіт.
Придбано трактори
типу МТЗ-82 з
причепом в
кількості 2 шт та

Розчищення
доріг від снігу
та посипання
піскосумішшю,

відвали в кількості виконання
2 шт.
транспортних
робіт по
вивезенню
сміття.
2017

Програма
покращення
матеріальнотехнічної бази
Пирятинських
госпрозрахункових
очисних споруд на
2017 рік.

Придбано
автомобіль
(вантажнопасажирський).

Забезпечення
слюсарів
аварійновідбудовних
робіт
Пирятинських
госпрозрахунко
вих очисних
споруд
автотранспорто
м для
оперативного
підвезення їх до
місця аварій.

2017

Програма
покращення
матеріальнотехнічної бази КП
"Готель "Пирятин"
на 2017 рік.

Проведено ремонт
облаштування та
оздоблення
готельних номерів
КП ,,Готель
,,Пирятин“.

Створення
комфортних
умов для
проживаючих,
підвищення
рівня
обслуговування
клієнтів.

Придбано та
Економія ви
встановлено у
трат на
підвальному
енергоносії.
приміщенні КП
,,Готель ,,Пирятин“
системи
альтернативного
опалення.
2.2.2
Забезпечити
належне
водопостачан
ня та
водовідведен
ня

2017

Програма ,,Питна
вода Пирятинської
міської об’єднаної
територіальної
громади“ на 2017
рік.

Побудовано
артезіанську
свердловину у
місті Пирятин
Пирятинського
району
Полтавської

Забезпечення
громади
питною водою чистою,
корисною,
якісною в
достатній

області.

кількості.

Придбано та
Якісний облік
встановлено на
артезіанської
свердловини
води.
засоби обліку води.
Відновлено
Подача якісної
мережу
питної води
водопостачання по споживачам в
вулиці Набережній достатній
м. Пирятин та с.
кількості.
Калинів Міст.
Капітальний
ремонт покрівлі
приміщення
машинного
відділення КП
„Пирятинський
міський
водоканал“

Збереження
майна
об’єднаної
територіальної
громади

2017

Реконструкція
системи
водопостачання
села Калинів Міст
Пирятинського
району
Полтавської
області.

Проведено
реконструкцію
системи
водопостачання
села Калинів Міст
Пирятинського
району
Полтавської
області.

Подача якісної
питної води
споживачам в
достатній
кількості.

2017

Будівництво
експлуатаційної
артезіанської
свердловини в с.
Заріччя
Пирятинського
району
Полтавської
області для
водозабезпечення
господарськопитних потреб
мешканців сіл

Побудовано
артезінську
свердловину в селі
Заріччя
Пирятинського
району
Полтавської
області

Забезпечення
громади
питною водою чистою,
корисною,
якісною.

Заріччя та
Голобородька
2017

Будівництво
водопровідної
мережі в с. Заріччя
Пирятинського
району
Полтавської
області

Побудовану
водопровідну
мережу в с. Заріччя
Пирятинського
району
Полтавської
області

Забезпечення
громади
питною водою в
достатній
кількості

2017

Придбання
Придбано машину
машини
мулососну КО
мулососної КО
503ІВ.
503ІВ з метою
покращення
матеріальнотехнічної бази
Пирятинських
госпрозрахункових
очисних споруд.

Забезпечення
вакуумного
очищення
колодязів,
відстійників,
зливних і
каналізаційних
ям у населення
ОТГ з
подальшим
транспортуванн
ям до місця
розміщення.

2017

Реконструкція
мережі
водовідведення
житлового масиву
мікромістечка
міста Пирятин
Полтавскої області
(Виготовлення
проекту).

Виготовлено
проект
реконструкції
мережі
водовідведення
житлового масиву
мікромістечка
міста Пирятин
Полтавскої
області.

Забезпечення
відведення стіч
них вод з
території
мікромістечка ,
жилих будівель
(квартир,
приватних
будинків).

2017

Програма
модернізації
каналізаційнонасосної станції
Центральної
районної лікарні
міста Пирятин
Полтавської
області.

Модернізовано
каналізаційнонасосну станцію
Центральної
районної лікарні
міста Пирятин
Полтавської
області.

Розширення
мережі
відведення
стічних,
каналізаційних
вод.

2017

Будівництво
коллектора по вул.
Жовтневій від
каналізаційнонасосної станції
№1(вул.Жовтнева)
до каналізаційнонасосної станції
№2
(вул.Саксаганськог
о) (Виготовлення
проекту).

Виготовлено
проект
будівництва
коллектора по вул.
Жовтневій від
каналізаційно насосної станції
№1(вул. Жовтнева)
до каналізаційно насосної станції
№2
(вул.Саксаганськог
о).

2.2.3
Створення
ОСББ

2017

Програма
підтримки
об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків
Пирятинської
міської об’єднаної
територіальної
громади на 2017
рік

Створено нові
об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків міста
Пирятин
Полтавської
області.

2.2.4
Поліпшення
спортивної
інфраструкту
ри

2017

Реконструкція
частини будівлі
басейна
Пирятинського
ліцею по вул.
Визволення, 2А в
м. Пирятин
Полтавської обл.

Проведено
реконструкцію
частини будівлі
басейну
Пирятинського
ліцею по вул.
Визволення, 2А в
м. Пирятин
Полтавської обл. із
утепленням стін і
стелі споруди.

Створення умов
для занять дітей
спортом,
фізичною
культурою та
навчання дітей
плаванню,
економія
енергоресурсів.

Технологічне
забезпечення
зворотнього
водопостачання
басейну
Пирятинського
ліцею по вул.

Проведено
технологічне
забезпечення
зворотнього
водопостачання
басейну
Пирятинського

Створення умов
для занять дітей
спортом,
фізичною
культурою та
навчання дітей
плаванню.

2017

Покращення
послуг по
прийому,
перекачуванню,
очищенню і
відведенню
стічних вод, та
належна
підтримка
санітарноекологічної
обстановки у
місті Пирятин.

Ефективне
управління
спільним
майном у
багатоквартирн
их будинках
міста Пирятина.

2017

2017

2017

2017

Визволення, 2А в
м. Пирятин
Полтавської обл.

ліцею по вул.
Визволення, 2А в
м. Пирятин
Полтавської обл.

Будівництво
спортивного
майданчику із
штучним
покриттям у ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 6
по вул. Гагаріна,
84 в м. Пирятин,
Полтавської
області.

Укладено штучну
траву на
спортивному
майданчику ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 6
по вул. Гагаріна,
84 в м. Пирятин,
Полтавської
області.

Реконструкція
баскетбольного
майданчику у
загальноосвітній
школі І-ІІ ступенів
№ 1 по вул.
Зоряна, 116 в м.
Пирятин,
Полтавської
області.

Проведено
реконструкцію
баскетбольного
майданчику у
загальноосвітній
школі І-ІІ ступенів
№ 1 по вул.
Зоряна, 116 в м.
Пирятин,
Полтавської
області.

Створення умов
для занять дітей
спортом та
фізичною
культурою.

Капітальний
ремонт
спортивного залу
ЗОШ № 4 по вул.
Соборна, 38 в м.
Пирятин
Полтавської обл.

Проведено
капітальний
ремонт
спортивного залу
ЗОШ № 4 по вул.
Соборна, 38 в м.
Пирятин
Полтавської обл.

Створення умов
для занять дітей
спортом та
фізичною
культурою.

Реконструкція
балкону ДЮСШ
по облаштуванню
залу для стрибків у
довжину.

Проведено
реконструкцію
балкону ДЮСШ,
зроблено ремонт,
утеплення,
застеклення, вікна,
підлогу.
Облаштовано зал
для стрибків у

Створення умов
для занять дітей
спортом та
фізичною
культурою.

Створення умов
для занять дітей
спортом та
фізичною
культурою.

довжину.
2017

Бцдівництво міністадіону в Центрі
дитячої та
юнацької творчості
за адресою: вул.
Пушкіна, 33 в м.
Пирятин
Полтавської
області.

Проведено
будівництво міністадіону у Центрі
дитячої та
юнацької творчості
за адресою: вул.
Пушкіна, 33 в м.
Пирятин

Створення умов
для занять дітей
спортом та
фізичною
культурою.

Ціль 2.3 Ремонт доріг та благоустрій
Завдання
2.3.1
Ремонт
доріг та
тротуарів,
вело
доріжки.

Строки
Програми,
виконання проекти, заходи
2017

Показники
виконання

Програма
Капітальний
розвитку
ремонт:
дорожнього
вул. Спартака,
руху та його
безпеки в
пров. Бурячний,
Пирятинській вул. Матросова,
міській
пров. Косий, вул.
об’єднаній
Водостічна, вул.
територіальній
Приудайський
громаді на
2017-2019 роки. узвіз, вул. с.
Олександрівка, вул.
Київська, вул.
Загородня
Грейдерування (із
висипкою):
вул.
Космодем’янської
З.,
вул. 8 Березня,
вул. Сковороди,
вул. Горького,
вул. Панфілова,
вул. Патріотична,
вул. Лесі Українки,
вул. Маяковського,

Очікуваний
результат
Створення
безпечних та
комфортних умов
для учасників
дорожнього руху.

вул. Проїзна,
вул. Набережна,
вул. Герасименка,
вул. Журналістів,
вул. Кінечна,
вул. Середня,
пров. 1-й Робочий,
пров. 2-й Робочий,
вул. Кулініча В.,
вул. Мокрицького
Аполлона,
вул. Садова,
вул. Перемоги,
пров. Затишний,
вул. Пушкіна – о.
Масальський,
вул.
Коцюбинського,
вул. Свободи,
вул. Спортивна,
вул. Іподромна,
вул. Шевченка,
вул. Суворова,
вул. Франка,
Пров. Лубенський,
вул.
Котляревського,
пров. Тупий,
вул. Миру,
пров. Свинаря В.,
Під’їзд до стадіону
(АТ „Пирятинський
сирзавод“),
(К. Міст (до
монастиря)
(Всього 45 вулиць,
протяжність 17680м)
Влаштування
тротуарів : вул.
Урожайна, вул.
Аврущенка, пл.
Героївмайдану,

Створення
безпечних та
комфортних умов
для учасників
дорожнього руху

вул.Соборна
(переїзд) Разом
площа -2835кв.м)
2.3.2

2017

Придбання
саджанців,
озеленення

2017

Програма
утримання
служби
благоустрою
комунального
підприємства
,,Каштан“ на
2017 рік

Озеленення
та
благоустрій

Придбано
саджанці,
проведено
озеленення міста
Пирятин

Створення
комфортних умов
для мешканців
громади

Викошено газони
(траву, бур’яни,
спиляно аварійні та
сухостійкі дерева,
зформовано та
обрізано крони
дерев на території
Пирятинської ОТГ

Створення
комфортних умов
для
мешкагромади

Ціль 2.4 Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади
Завдання

Строки
виконан
ня

2.4.1
Реконструкція
нічного
освітлення
території
громади

2017

Програми,
проекти, заходи

Показники
виконання

Програма
Проведено
розвитку
реконструкцію
вуличного
вуличного
освітлення
освітлення:
Пирятинської
вул. Короленка,
міської об’єднаної вул. Замок,
територіальної
пров.1-й
громади на 2017 - Замковий, вул.
2019 роки
Пушкіна – о.
Масальський,
вул. Водостічна,
вул. Хітріна
Архітектора,
пров. Затишний,
пров. Косий,
вул. Перемоги,
вул.
Маяковського,
вул. Матросова,
вул. Лесі

Очікуваний
результат
Забезпечення
освітлення
території
Пирятинської
ОТГ, створення
комфортних умов
для переміщення
мешканців ОТГ в
темний період,
зменшення
злочинності та
правопорушень
на території
Пирятинської
ОТГ

Українки, вул.
Космодем’янськ
ої З., вул. 8
Березня, вул.
Харківська,
пров.
Хорольський,
вул. Ранкова,
вул.
Коцюбинського,
вул. Свободи,
вул.
Чернишевського
, вул. Веселкова,
вул. Квіткова,
вул.
Мокрицького
Аполлона, вул.
Садова, вул.
Шевченка, вул.
Суворова, пров.
Цибаня, вул.
Проїзна, вул.
Приудайський
узвіз, вул.
Аврущенка,
пров. 1-й
Кінечний,
вул.Герасименка
, вулиці села
Калинів Міст ,
вул. Загородня,
вул. Франка І.,
пр. Пушкіна,
пр.Миргородськ
ий,
вул.Сікорського
І. (Разом 38
вулиць- 22270 м)
2.4.2 Заходи
щодо
енергозбереже
ння будинків та
використання

2017

Проект
"Впровадження
енергозберігаючи
х та
енергоефективних

Проведено
заміну вікон,
дверей та
утеплення
зовнішніх стін

Енергозбереженн
я будівлі ДНЗ
„Сонечко“,
економія

сонячної
енергії

технологій в ДНЗ будівлі в ДНЗ
„Сонечко“
„Сонечко“
Пирятинської
ОТГ шляхом
заміни вікон,
дверей та
утеплення
зовнішніх стін
будівлі"

бюджету ОТГ

2017

Проект
"Впровадження
енергозберігаючи
х та
енергоефективних
технологій в ДНЗ
„Ромашка“
Пирятинської
ОТГ шляхом
заміни вікон,
дверей та
утеплення
зовнішніх стін
будівлі"
(вул.Коцюбинськ
ого, 35,
м.Пирятин,
Полтавської
області)

Проведено
заміну вікон,
дверей та
утеплення
зовнішніх стін
будівлі" в ДНЗ
„Ромашка“

Енергозбереженн
я будівлі ДНЗ
„Ромашка“,
економія
бюджету ОТГ

2017

Капітальний
ремонт покрівлі
Центру дитячої та
юнацької
творчості за
адресою: вул.
Пушкіна, 33 в м.
Пирятин
Полтавської
області

Проведено
капітальний
ремонт покрівлі
Центру дитячої
та юнацької
творчості

Покращення
технічного стану
будівлі,
створення
комфортних умов
для перебування
дітей

2017

Заміна вікон та
дверей на
енергозберігаючі
в усіх бюджетних

Замінено вікна
та двері на
енергозберігаюч
і в бюджетних

Енергозбереженн
я будівель,
економія
бюджету ОТГ

закладах
Пирятиснької
міської ОТГ
2017

закладах
Пирятинської
міської ОТГ

Програма
Обладнано
обладнання
вузлами обліку
вузлами
обліку теплової енергії
теплової енергії житловий
(реконструкції
будинок за
системи
адресою
теплопостачання) м.Пирятин, вул
житлових
Європейська, 4а
будинків
міста (кількість
Пирятина на 2017 квартир-110)
рік

Енергоефективне
використання
паливоенергетич
них ресурсів

Пріоритет 3. Створення свідомої та активної громади з високою якістю
життя.
Ціль 3.1 Удосконалення системи комунікації з громадою
Завдання
3.1.1

Строки
Програми,
виконання проекти, заходи

Показники
виконання

Очікуваний
результат

2017

Реалізація
проекту ідей
,,Створення
моделі
управління
старостатів сіл
Калиновий Міст
та Олександрівка
Пирятинської
ОТГ“

Створено модель
управління
старостатів сіл
Калиновий Міст та
Олександрівка
Пирятинської ОТГ

2017

Впровадження
бюджету участі
на території
Пирятинської
ОТГ

Реалізація
Ефективний
проектних
розвиток
пропозицій
населених
переможців
пунктів
конкурсу
Пирятинської
громадського
ОТГ, участь
бюджету (бюджету мешканців ОТГ
участі) на
у розподілі

Залучення
до
обговорення
колективів
навчальних
закладів,
громадських
організацій
та трудових
колективів

Ефективний
розвиток сіл
Пирятинської
ОТГ

3.1.2
Створення
системи
залучення
молоді до
проектів
змістовного
дозвілля

2017

Облаштування у
м. Пирятин
спеціалізованого
спортивного
майданчику (для
скейтбордінгу)
(виготовлення
проекту)

території
Пирятинської
міської ОТГ

бюджету

Виготовлено
проект
спортивного
майданчику (для
скейтбордінгу)

Створення умов
для занять
спортом

Ціль 3.2 Забезпечення високої якості життя громадян
Завдання
3.2.1
Забезпечення
якісних
сучасних
медичних
послуг в
частині
первинної
медичної
допомоги

Строки
Програми,
виконання проекти, заходи

Показники
виконання

Очікуваний
результат

2017

Програма
покращення
матеріальнотехнічної бази
ФАПу в селі
Олександрівка
на 2017 рік

Придбання
Створення умов
медичного
для надання
обладнання для медичних послуг
ФАПу в селі
населенню ОТГ
Олександрівка

2017

Програма
Закріплено
закріплення
спеціалістів
спеціалістів
медичної галузі
медичної галузі
в селах
в селах
Пирятинської
Пирятинської
міської
міської
об’єднаної
об’єднаної
територіальної
територіальної
громади
громади на 2017
рік

Забезпечення
медичних
закладів сільської
місцевості ОТГ
кадрами

2017

Програма
забезпечення
якісними
медичними
послугами
жителів
Пирятинської

Забезпечення
сімейних лікарів
автотранспортом
для надання
первинної
медичної
допомоги

Придбання
автомобілів для
міської
амбулаторії
загальної
практики
сімейної

міської
медицини
жителям
об’єднаної
Пирятинського Пирятинської
територіальної
Центру
ОТГ
громади на
первинної
2017рік
медичної
(придбання двох
допомоги
автомобілів)
3.2.2
Створення
нової системи
доступної
освіти

2017

Створення
Створено
освітнього
освітній округ в
округу в межах
межах
Пирятинської
Пирятинської
міської
міської
об’єднаної
об’єднаної
територіальної
територіальної
громади з
громади з
визначенням
опорним
опорного
закладом –
закладу –
Пирятинська
Пирятинська
загальноосвітня
загальноосвітня
школа І-ІІІ
школа І-ІІІ
ступенів № 6 та
ступенів № 6 та здійснити його
його
матеріальноматеріальнотехнічне
технічне
забезпечення
забезпечення

Створення умов
для ефективного
функціонування
навчального
закладу, надання
якісних освітніх
послуг дітям
шкільного віку
Пирятинської
міської ОТГ

2017

Впровадження
сучасних
інформаційнокомунікаційних
технологій у
навчальних
закладах ОТГ,
що
забезпечують
удосконалення
навчальновиховного
процесу,
доступність та
ефективність
освіти ОТГ

Створення умов
для ефективного
функціонування
навчального
закладу, надання
якісних освітніх
послуг дітям
шкільного віку

Придбано:
для ЗОШ
комп’ютерну
техніку 45 шт,
для
позашкільних
навчальних
закладів
ноутбуки 2 шт,
екран для
проектору
стельовий
моторизований,
проектор,
принтер-сканер
МФУ 2 шт,

комп’ютери 4шт
3.2.3
Забезпечення
якісних
фізкультурнооздоровчих
послуг для
мешканців
міської ОТГ

2017

Програма
Проведено
Створення умов
оздоровлення та оздоровлення та для покращення
відпочинку
організовано
здоров’я дітей
дітей у 2017 році відпочинок
дітей у 2017 році

Придбання
тренаженерів та
медобладнання
для ДЮСШ

Придбано
Створеня умов
тренажери та
для занять
медобладнання спортом
для ДЮСШ

5. Фінансове забезпечення реалізації плану
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану.
Пріоритет 1. Економічний розвиток громади
Обсяги та джерела фінансування,
тис. грн.
Завдання та заходи

Державний Міський Інші
бюджет
бюджет джерела
(ЄС/ПРОО
(субвенція з
Н)
ДФРР)

Ціль 1.1 Створення позитивного іміджу Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади
Завдання 1.1.1. Розробка Інвестиційного паспорта Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади
Розробка
Інвестиційного
паспорта
Пирятинської
міської
об’єднаної
10,0
територіальної громади.
Завдання 1.1.2. Маркетинг та Брендінг території громади
Програма діяльності Пирятинської міської
ради
на
2017
рік
(Виготовлення
генерального плану міста, зонінг-плану та

259,0

доопрацювання історико-опорний плану).
Програма культурно-мистецьких заходів на
2017 рік.

155,0

Ціль 1.2. Розвиток збалансованого підприємництва
Завдання 1.2.1 Підтримка соціального малого підприємництва зокрема в
сільській місцевості Пирятинської ОТГ
Програма підтримки у сфері соціального
підприємництва та надання житловокомунальних послуг
Програма
підтримки
місцевих
товаровиробників
„Вироблено
на
Пирятинщині“ на 2017рік

20,0

Ціль 1.3. Розвиток туристичного бізнесу
Завдання 1.3.1 Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок
Програма
створення
на
території
Пирятинської міської ОТГ культурнопізнавальних місць

Пріоритет 2. Створення комфортних умов на території громади
Ціль 2.1 Створення системи збору та утилізації відходів
Завдання 2.1.1 Організація місць збору сміття та його вивезення
Придбання євро контейнерів для
410,0
410,0
змішаного та роздільного збирання
твердих побутових відходів з метою
розширення мережі збору ТПВ.
Завдання 2.1.2 Створення сучасного полігону для утилізації відходів
Будівництво полігону твердих побутових
3100,1
3100,1
відходів для м. Пирятин, Пирятинського
району, Полтавської області на місці
існуючого невпорядкованого
сміттєзвалища.

Завдання 2.1.3 Будівництво сучасних очисних споруд
Програма будівництва третьої черги
200,0
Пирятинських очисних споруд у м.
Пирятин, Пирятинського району,
Полтавської області (виготовлення
проекту).
Завдання 2.1.4. Розробити схему санітарної очистки і прибирання території
населених пунктів Пирятинської міської ОТГ
Розробити Схему санітарної очистки і
50,0
прибирання територій населених пунктів
Пирятинської ОТГ
Ціль 2.2 Модернізація та розвиток інфраструктури громади
Завдання 2.2.1 Відновлення матеріально-технічної бази комунального
господарства , створення сучасної матеріально-технічної бази
Програма фінансування потреб
комунального підприємства "Каштан" на
утримання об’єктів комунальної власності
на 2017 рік. (Проведення капітального
ремонту адміністративної будівлі КП
,,Каштан“ (ремонт покрівлі та ганку,
заміна вікон- 400,0 тис.грн., Проведення
реконструкції складів під бокси для
автотранспорту КП ,,Каштан- 300,0
тис.грн., Проведення капітального
ремонту виробничого приміщення на
міському кладовищі- 200,0 тис.грн.)
Придбання спеціалізованої техніки для
збору, переробки та складування
побутових сільськогосподарських та
промислових відходів.
Програма утримання служби благоустрою
комунального підприємства „Каштан“ на
2017 рік. (Придбання спеціального
обладнання для екскаватора ,,Борекс“ 120,0 тис.грн., Придбання трактора типу
Т-25 з причепом- 400,0 тис.грн.,

900,0

1250,0

1250,0

1490,0

Придбання трактора типу МТЗ-82 з
причепом в кількості 2 шт та відвалів в
кількості 2 шт – 970,0 тис.грн.)
Програма покращення матеріальнотехнічної бази Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд на
2017 рік (Придбання автомобіля
(вантажно-пасажирського)

195,0

Програма покращення матеріальнотехнічної бази КП "Готель "Пирятин" на
2017 рік.(Проведення ремонту
облаштування та оздоблення готельних
номерів КП ,,Готель ,,Пирятин“- 50,0
тис.грн., Придбання та встановлення у
підвальному приміщенні КП ,,Готель
,,Пирятин“ системи альтернативного
опалення – 180,0 тис.грн.)

230,0

Завдання 2.2.2 Забезпечити належне водопостачання та водовідведення
Програма ,,Питна вода “ на 2017 рік
(Будівництво артезіанської свердловини у
місті Пирятин Пирятинського району
Полтавської області -1500,0 тис.грн.,
Придбання та встановлення на
свердловини засобів обліку води – 120,0
тис.грн., Відновлення мережі
водопостачання по вулиці Набережній м.
Пирятин та с. Калинів Міст – 300,0
тис.грн., Капітальний ремонт покрівлі
приміщення машинного відділення КП
„Пирятинський міський водоканал“ -165,0)
Реконструкція системи водопостачання
села Верхоярівка Пирятинського району
Полтавської області.
Будівництво артезінської свердловини в
селі Заріччя Пирятинського району
Полтавської області та встановлення
засобів обліку артезіанської води

2085,0

300,0

503.27

215,7

Будівництво водопровідної мережі в с.
Заріччя Пирятинського району
Полтавської області
Придбання машини мулососної КО 503ІВ
з метою покращення матеріальнотехнічної бази Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд
Реконструкція мережі водовідведення
житлового масиву мікромістечка міста
Пирятин Полтавскої області (виготовлення
проекту).
Програма модернізації каналізаційнонасосної станції Центральної районної
лікарні міста Пирятин Полтавської
області.

480,0

1795,0

1795,0

50,0

50,0

Будівництво коллектора по вул.
Жовтневій від каналізаційно-насосної
станції №1(вул.Жовтнева) до
каналізаційно-насосної станції №2
(вул.Саксаганського) (Виготовлення
проекту).
Завдання 2.2.3 Створення ОСББ
Програма підтримки об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків
Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік

1200,0

850,0

Завдання 2.2.4 Поліпшення спортивної інфраструктури
Реконструкція частини будівлі басейна
Пирятинського ліцею по вул. Визволення,
2А в м. Пирятин Полтавської обл.

4000,0

500,0

Технологічне забезпечення зворотнього
водопостачання басейну Пирятинського
ліцею по вул. Визволення, 2А в м.
Пирятин Полтавської обл.

400,0

Будівництво спортивного майданчику із
штучним покриттям у ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 6 по вул. Гагаріна, 84 в м. Пирятин,
Полтавської області.

30,0

Реконструкція баскетбольного майданчику
у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 1
по вул. Зоряна, 116 в м. Пирятин,
Полтавської області.

550,0

Капітальний ремонт спортивного залу
ЗОШ № 4 по вул. Європейська, 2 в м.
Пирятин Полтавської обл.

425,0

Реконструкція балкону ДЮСШ по
облаштуванню залу для стрибків у
довжину.

250,0

Будівництво міні-стадіону в Центрі
дитячої та юнацької творчості за адресою:
вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятин
Полтавської області.

200,0

Ціль 2.3 Ремонт доріг та благоустрій
Завдання 2.3.1 Ремонт доріг та тротуарів, велодоріжки
Програма розвитку дорожнього руху та
його безпеки в Пирятинській міській
об’єднаній територіальній громаді на
2017-2019 роки. (Капітальний ремонт
(асфальтування) 9 вулиць -23950 кв.м,
Грейдерування (із висипкою) -36 вулиць, 87628,0 кв.м -17680 м, Влаштування 4
тротуарів -2835,0 кв.м)

20353,0

Завдання 2.3.2 Озеленення та благоустрій
Придбання саджанців, озеленення

285,1

Програма утримання служби благоустрою
комунального підприємства ,,Каштан“ на
2017 рік (Викошування газонів (трави,
бур’яну, спилювання аварійних та
сухостійких дерев, формування та
обрізання крони дерев на території

321,0

Пирятинської ОТГ)

Ціль 2.4 Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади
Завдання 2.4.1 Реконструкція нічного освітлення території громади
Програма розвитку вуличного освітлення
Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017 -2019
роки (разом 38 вулиць 22270 м)

2227,0

Завдання 2.4.2 Заходи щодо енергозбереження будинків та використання
сонячної енергії
Проект "Впровадження енергозберігаючих
та енергоефективних технологій в ДНЗ
„Сонечко“ Пирятинської ОТГ шляхом
заміни вікон, дверей та утеплення
зовнішніх стін будівлі"

530,0

400,0

150,0

Проект "Впровадження енергозберігаючих
та енергоефективних технологій в ДНЗ
„Ромашка“ Пирятинської ОТГ шляхом
заміни вікон, дверей та утеплення
зовнішніх стін будівлі"
(вул.Коцюбинського, 35, м.Пирятин,
Полтавської області), (Виготовлення
проекту-30,0 тис.грн.)

530,0

430,0

150,0

Капітальний ремонт покрівлі Центру
дитячої та юнацької творчості за адресою:
вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятин
Полтавської області

700,0

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі
в усіх бюджетних закладах Пирятиснької
міської ОТГ

2000,0

Програма обладнання вузлами обліку
теплової енергії (реконструкції системи
теплопостачання) житлових будинків
міста Пирятина на 2017 рік

49,2

Пріоритет 3. Створення свідомої та активної громади з високою якістю
життя.
Ціль 3.1 Удосконалення системи комунікації з громадою
Завдання 3.1.1 Залучення до обговорення колективів навчальних
закладів, громадських організацій та трудових колективів
Реалізація проекту ідей ,,Створення моделі
44,0
170,0
управління старостатів сіл Калиновий
Міст та Олександрівка Пирятинської ОТГ“
Впровадження бюджету участі на
200,0
території Пирятинської ОТГ
Завдання 3.1.2 Створення системи залучення молоді до проектів
змістовного дозвілля
Облаштування у м. Пирятин
спеціалізованого спортивного майданчику
(для скейтбордінгу) (виготовлення
проекту)

50,0

Ціль 3.2 Забезпечення високої якості життя громадян
Завдання 3.2.1 Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині
первинної медичної допомоги
Програма покращення матеріальнотехнічної бази ФАПу в селі
Олександрівка на 2017 рік

7,92

Програма закріплення спеціалістів
медичної галузі в селах Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади
на 2017 рік

14,8

Програма забезпечення якісними
медичними послугами жителів
Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017рік
(придбання двох автомобілів)

720,0

Завдання 3.2.2 Створення нової системи доступної освіти

Створення освітнього округу в межах
4396,8
Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади з визначенням
опорного закладу – Пирятинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6
та його матеріально-технічне забезпечення
Впровадження сучасних інформаційно590,0
комунікаційних технологій у навчальних
закладах ОТГ, що забезпечують
удосконалення навчально-виховного
процесу, доступність та ефективність
освіти ОТГ
Завдання 3.2.3 Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для
мешканців міської ОТГ
Програма оздоровлення та відпочинку
дітей у 2017 році
Придбання тренаженерів та
медобладнання для ДЮСШ

114,0

406,8
50,0

6. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ
Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання
визначених пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості
життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території об’єднаної
територіальної громади.
Планом враховано
Пирятинської міської ради.

пропозиції

структурних

виконавчих

органів

Завдання Плану фінансуються за рахунок коштів міського бюджету,
централізованого забезпечення виконання програм, субвенцій з державного
бюджету, коштів підприємств та інвесторів, грантів та інше передбачене чинним
законодавством України.
У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись.
Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії
Пирятинської міської ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також
при уточненні бюджету об’єднаної громади на 2017 рік.

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Плану на 2017 рік
планується використати орієнтовано коштів всього:
63597,79 тис. грн., а саме:
бюджету об’єднаної територіальної громади – 49495,42 тис. грн.
субвенції з державного бюджету (ДФРР) – 12232,37 тис. грн.
інші джерела (ЄС / ПРООН) – 1870,0 тис. грн.
План соціально – економічного розвитку громади Пирятинської міської
ради на 2017 рік складається з низки конкретних заходів, спрямованих на
досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного
бачення
розвитку
Пирятинської
міської
ОТГ.
Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише
передумова реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади. Успіх
на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому –
управління реалізацією Плану соціально - економічного розвитку громади.
Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються.
Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості
реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути
включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути
підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і
бюджету на наступний рік.
Оновлення Плану.
План - це „живий“ документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку
зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку
Плану соціально - економічного розвитку громади . Внесення змін до Плану
соціально - економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим
регламентом роботи міської ради.
Звітування перед міською радою.
Звітування перед міською радою щодо реалізації Плану соціально економічного розвитку громади має відбуватись щорічно.
Моніторинг та оцінка результативності Плану буде установлюватися до
переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки відповідно до
поставлених завдань:

Ціль 1.1 Створення позитивного іміджу Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади
Індикатори:
генеральний план міста, зонінг-план , історико-опорний план,
кількість інформації про Пирятинську міську ОТГ в ЗМІ,
сума коштів вкладених у розвиток інфраструктури, будівництво і
реконструкцію,
покращення
матеріально-технічної
бази
комунальних
підприємств та бюджетних установ Пирятинської міської ОТГ.
Ціль 1.2. Розвиток збалансованого підприємництва
Індикатори:
створення нових малих підприємств, які надають якісні житловокомунальні послуги громаді
Ціль 1.3. Розвиток туристичного бізнесу
Індикатори:
створення на території Пирятинської ОТГ культурно-пізнавальних місць,
рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок
Ціль 2.1.Створення системи збору та утилізації відходів
Індикатори:
кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ твердих побутових
відходів, джерел забруднення повітря,
показники забруднення атмосферного повітря, грунтів, поверхневих та
підземних вод,
відсоток охоплення населення послугами зі збирання твердих побутових
відходів.
Ціль 2.2 Модернізація та розвиток інфраструктури громади
Індикатори:
кількість побудованих артезіанських свердловин, та встановлених засобів
обліку артезіанської води;
відновлено метрів мережі водопостачання;
кількість відремонтованих готельних номерів;
кількість новостворених ОСББ;
кількість реконструйованих спортивних об’єктів;
Ціль 2.3 Ремонт доріг та благоустрій
Індикатори:
площа поточного та капітального ремонту доріг;
площа відремонтованих тротуарів;
кількість встановлених світлофорів;
кількість встановлених лежачих поліцейських;
площа або кількість висаджених саджанців;

площа озелененя території Пирятинської міської ОТГ.
Ціль 2.4 Створення енергоощадливої системи енергопостачання
громади
Індикатори:
кількість вулиць на яких встановлено нічне освітлення,
кількість бюджетних установ, в яких проведено термомодернізацію,
сума зекономлених бюджетних коштів в зв’язку з впровадженням новітніх
енергозберігаючих технологій.
Ціль 3.1 Удосконалення системи комунікації з громадою
Індикатори:
наявність моделі старостатів сіл;
кількість реалізованих проектів громадського бюджету.
Ціль 3.2 Забезпечення високої якості життя громадян
Індикатори:
кількість сімейних лікарів, які обслуговують мешканців Пирятинської
міської ОТГ,
освітній округ в межах Пирятинської міської ОТГ;
кількість оздоровлених дітей;
зростання кількості фінансових ресурсів, які будуть формуватися у
сільських населених пунктах.

ДОДАТОК 1
1. Показники соціально-економічного розвитку об'єднаної
територіальної громади

Найменування показника

I

Звітний
Значення
Значення рік у
показник
Одиниця
показника відсотках
ау
виміру
у звітному
до
попередн
році попереднь
ьому році
ого року

Демографічна ситуація

1 Чисельність постійного населення

осіб

17261

Чисельність постійного населення
віком 16 - 59 років

осіб

9083

2

3 Кількість дітей віком до 16 років

осіб

3005

%

900

4

Демографічне навантаження на 1000
осіб працездатного віку

5

Природний приріст (скорочення)
населення

осіб

+12

Загальний коефіцієнт вибуття
6 сільського населення (на 1000 осіб
наявного сільського населення)

проміле

17

осіб

10

Внутрішня міграція населення в
7 межах населених пунктів об'єднаної
територіальної громади

Економічна ефективність

II
8

Обсяг капітальних інвестицій на 1
особу

грн.

947,00

у тому числі за рахунок коштів
державного бюджету

грн.

246,4

у тому числі за рахунок коштів
обласного бюджету

грн.

9,22

у тому числі за рахунок коштів
бюджету об'єднаної територіальної
громади

грн.

667,10

одиниць

20

одиниць

0,06

Кількість підприємств малого та
9 середнього бізнесу на 1000 осіб
наявного населення
10

Кількість кооперативів на 1000 осіб
наявного населення
у тому числі:

обслуговуючих сільськогосподарських
виробничих сільськогосподарських

0,06

споживчих
Протяжність побудованих у звітному
11 році доріг з твердим покриттям
місцевого значення
Кількість проектів регіонального
розвитку, що реалізуються на
території об'єднаної громади у тому
числі за рахунок:

км

3,1

одиниць

9

коштів державного фонду
регіонального розвитку

5 (ДФРР)

12 коштів субвенцій з державного

бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури
об'єднаних територіальних громад

1(басейн)

3(GIZ,
інших джерел

полігон,
ліцей)

Обсяг фінансування проектів
регіонального розвитку, що
реалізуються на території об'єднаної
громади
13

4904216

за рахунок державного бюджету

3666170

за рахунок місцевого бюджету

831886

за рахунок інших джерел
III

грн.

%

406160

Фінансова самодостатність

Доходи загального фонду бюджету
14 об'єднаної територіальної громади
(без трансфертів) на 1 особу

грн.

2994,46

15 Капітальні видатки бюджету

грн.

667,44

об'єднаної територіальної громади

(без трансфертів) на 1 особу
Частка базової дотації в доходах
загального фонду бюджету об'єднаної
16
територіальної громади (без
урахування субвенцій)

%

2,7

Частка видатків бюджету розвитку в
загальному обсязі видатків об'єднаної
17 територіальної громади (без
урахування власних надходжень
бюджетних установ)

%

21,5

Обсяг надходжень до бюджету
об'єднаної територіальної громади від
18
сплати податку на доходи фізичних
осіб на 1 особу

грн.

1111,73

Обсяг надходжень до бюджету
19 об'єднаної територіальної громади від
плати за землю на 1 особу

грн.

440,72

Обсяг надходжень до бюджету
20 об'єднаної територіальної громади від
сплати єдиного податку на 1 особу

грн.

336,48

Обсяг надходжень до бюджету
21 об'єднаної територіальної громади від
сплати акцизного податку на 1 особу

грн.

1080,50

Обсяг надходжень до бюджету
об'єднаної територіальної громади від
22
сплати податку на нерухоме майно на
1 особу

грн.

31,50

IV

Якість та доступність публічних послуг

Частка домогосподарств, що мають
доступ до фіксованої широкосмугової
23 мережі Інтернет, у загальній кількості
домогосподарств об'єднаної
територіальної громади

%

55

Забезпеченість населення лікарями
загальної практики - сімейними
24
лікарями на 1000 осіб наявного
населення на кінець року

осіб

0,46

Середня наповнюваність групи
25 дошкільного навчального закладу
об'єднаної територіальної громади

осіб

26

Частка дітей дошкільного віку
охоплена дошкільними навчальними
26
закладами, у загальній кількості дітей
дошкільного віку

%

У місті56,8
у селі - 40

Середня наповнюваність класів
27 загальноосвітньої школи об'єднаної
територіальної громади

осіб

Частка дітей, для яких організовано
підвезення до місця навчання і
28
додому, у загальній кількості учнів,
які того потребують

%

100

Частка дітей, охоплених
29 позашкільною освітою, у загальній
кількості дітей шкільного віку

%

61

Частка випускників загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього
30 незалежного оцінювання з іноземної
мови 160 балів і вище, у загальній
кількості учнів, що проходили
тестування з іноземної мови

%

4,2

Частка випускників загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали за
31 результатами зовнішнього
незалежного оцінювання з української
мови 160 балів і вище, у загальній
кількості учнів, що проходили

%

25,0

У місті 22;
у селі - 5

тестування з української мови
Частка випускників загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього
32 незалежного оцінювання з математики
160 балів і вище, у загальній кількості
учнів, що проходили тестування з
математики
V

%

6,6

Створення комфортних умов для життя

Частка домогосподарств, забезпечених
централізованим водопостачанням, у
33
загальній кількості домогосподарств
об'єднаної територіальної громади

%

99

Частка домогосподарств, забезпечених
централізованим водовідведенням, у
34
загальній кількості домогосподарств
об'єднаної територіальної громади

%

35

Частка домогосподарств, які уклали
кредитні договори в рамках
механізмів підтримки заходів з
енергоефективності в житловому
секторі за рахунок коштів державного
35
бюджету (у тому числі із
співфінансуванням з місцевих
бюджетів), у загальній кількості
домогосподарств об'єднаної
територіальної громади

%

0,87

Частка населених пунктів, у яких
впроваджено роздільне збирання
36 твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів
об'єднаної територіальної громади

%

0

Частка населених пунктів, які уклали

37 договори з обслуговуючими

організаціями на вивезення твердих

%

5,96

побутових відходів, у загальній
кількості населених пунктів об'єднаної
територіальної громади

Додаток 2
Соціальні програми Пирятинської міської ОТГ на 2017 рік
Термін Орієнто Джереда Відповідальні викоанвці
Назва програми
реаліза вана
фінансу
ції
вартість, вання
тис.грн.
Освіта
Програма „Стипендії
2017
94,5
Бюджет Відділ бухгалтерського
міської ради обдарованим рік
міської обліку
та
звітності
дітям Пирятинської
ОТГ
виконкому міської ради
міської об’єднаної
(Цюра І.О.)
територіальної громади у
2017 році
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Програма соціального
2017
146,8
Бюджет Управління соціального
міської захисту населення
захисту населення на 2017 рік
ОТГ
Пирятинської районної
рік
державної адміністрації
(Гудзь В.В.)
Програма надання
2017
11,0
Бюджет Управління соціального
міської захисту населення
соціальних послуг особам, рік
ОТГ
Пирятинської районної
що перебувають у
державної адміністрації
складних життєвих
(Гудзь В.В.)
обставинах і потребують
сторонньої допомоги на
2017 рік
Про затвердження
Програми зайнятості
населення на 2017 рік

2017
рік

100,0

Бюджет Комунальне
міської підприємство „Каштан“
ОТГ
(Скочко В.І.)

Програма соціальної
2017
реабілітації дітей-інвалідів рік
на
2017 рік

77,27

Бюджет Управління соціального
міської захисту населення
ОТГ
Пирятинської районної
державної адміністрації
(Гудзь В.В.)

Програми соціального
2017
захисту
рік
військовослужбовців,
військовозобов’язаних,
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей, які проживають на
території населених
пунктів Пирятинської
міської об’єднаної
територіальної громади,
на 2017 рік
Програма „Всебічний
2017
захист соціальнорік
економічних прав
ветеранів війни, праці,
військової служби,
пенсіонерів, інвалідів та
учасників
антитерористичної
операції“ на 2017 рік
Програма покращення
фізичного та
психологічного стану
учасників
антитерористичної
операції у 2017 році

404,7

48,0

Бюджет
міської
ОТГ 292,7,
Обласни
й
бюджет
-112,0

Відділ бухгалтерського
обліку та звітності
виконкому міської ради
(Цюра І.О.)

Бюджет Пирятинська районна
міської рада ветеранів
ОТГ
(Дубецький Б.В.)

2017
рік

45,0

Бюджет Пирятинський міський
міської центр для сім’ї, дітей та
ОТГ
молоді Пирятинської
міської ради (Кабушка
Ю.В.) та Пирятинську
районну раду ветеранів
(Дубецький Б.В.)

Програма покращення
2017
якості соціального
рік
обслуговування найбільш
вразливих верств
населення б’єднаної
територіальної громади у
2017 році

35,0

Бюджет Управління соціального
міської захисту населення
ОТГ
Пирятинської районної
державної адміністрації
(Гудзь В.В.)

Програма „Чорнобильці
серед нас, з нами в житті
та пам’яті“ на 2017 рік

25,0

Бюджет Управління соціального
міської захисту населення
ОТГ
Пирятинської районної
державної адміністрації
(Гудзь В.В.)

2017
рік

Програма соціальної
2017
підтримки сімей, дітей та рік
молоді на 2017 рік

250,0

Програма забезпечення
2017
Пирятинської районної
рік
бібліотеки для дітей
періодичними виданнями
на ІІ півріччя 2017 року та
І півріччя 2018 року

6,6

Бюджет Пирятинський міський
міської центр для сім’ї, дітей та
ОТГ
молоді Пирятинської
міської ради (Кабушка
Ю.В.)
Бюджет Сектор культури і
міської туризму Пирятинської
ОТГ
районної державної
адміністрації
(Литвиненко Н.В.)

Фізична культура і спорт
Програма розвитку
2017
80,76
Бюджет Відділ бухгалтерського
пріоритетних видів спорту рік
міської обліку та звітності
на 2017 рік
ОТГ
виконкому міської ради
(Цюра І.О.)
Програма розвитку
2017
фізичної культури і
рік
спорту районної
організації ВФСТ „Колос“
АПК України на 2017 рік

Секретар міської ради

140,2

Бюджет ВФСТ „Колос“ АПК
міської України (Плетінь С.М.)
ОТГ

Т.Г. Чайка

