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ЗВІТ
міського голови про свою роботу в 2012 році
Шановні пирятинці!
Швидко завершився календарний та фінансовий 2012 рік, черговий рік
нашої спільної, кропіткої, напруженої, продуктивної праці, спрямованої на
розвиток нашого міста, конкурентоспроможного та економічно активного.
Минулий рік виявився нелегким, а у фінансово-бюджетній сфері, навіть
складнішим від попередніх, проте ми з вами прожили його достойно. Сьогодні,
відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування“, я вдруге звітуюся
перед Вами – громадою міста – про свою роботу на посаді міського голови.
Досвід показує, що звітування міського голови, спілкування в режимі
відкритого діалогу – це не тільки обов’язкова умова діяльності місцевого
самоврядування, а й можливість об’єктивної оцінки успіхів і прорахунків,
знаходження шляхів та засобів для вирішення актуальних питань
життєдіяльності нашого міста. Без саме таких підходів ми не змогли б мати ті
результати, які маємо за ці роки. Для мене, як для керівника, для посадової
особи органу місцевого самоврядування, основними були, є і будуть такі
принципи врядування як: відповідальність перед громадою, довіра пирятинців
до міської влади, забезпечення законності, відкритості, прозорості в прийнятті
рішень та організація конструктивного діалогу з громадськістю.
Увага міської влади і депутатського корпусу, кошти міського бюджету і
залучені кошти були направлені на реконструкцію та ремонт міської
інфраструктури, благоустрою міста, забезпечення належного функціонування
комунальних підприємств, закладів дошкільної та позашкільної освіти.
Впродовж 2012 року міська рада заявила про себе в міжнародних,
всеукраїнських, обласних проектах і конкурсах різних напрямків.
Хочу зазначити, що саме почуття відповідальності перед виборцями,
професійний рівень сприяли виробленню узгоджених позицій в роботі
виконавчого комітету, апарату міської ради та постійних депутатських комісій і
прийняттю на сесіях виважених рішень.
Протягом звітного року підготовлено та проведено 11 сесій міської ради,
на яких розглянуто 282 питання і прийнято 276 рішень.
Робота міської ради здійснювалася відповідно до затвердженого плану
роботи та завдань, передбачених 19 міськими цільовими програмами різного
спрямування.
Впродовж 2012 року проведено 29 засідань виконкому міської ради, на
яких прийнято 374 рішення. В основному це питання будівництва, визнання
права власності на майно, житлово-комунальні питання торгівлі та соціального
захисту.
За звітний період міським головою видано 227 розпоряджень з питань
основної діяльності: організації роботи ради та виконкому, надання тимчасових
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дозволів на торгівлю, матеріальної допомоги на лікування, діяльності
дошкільних та позашкільних навчальних закладів, тощо.
Впродовж 2012 року було проведено 48 щотижневих нарад у міського
голови, за підсумками яких відповідальним виконавцям були дані відповідні
доручення, які стосувалися питань роботи комунальних підприємств та
житлово-комунального господарства, обслуговування житлового фонду,
освітлення вулиць, водопостачання, земельних питань (укладення договорів
оренди, вчасної сплати за оренду земель), розгляду звернень громадян,
дотримання виконавської дисципліни.
На сайті міста Пирятина та Пирятинського району систематично
висвітлювалася інформація про діяльність ради та міськвиконкому,
оприлюднювалися проекти рішень та рішення сесій і виконкомів.
Проведено 2 прямих ефіри міського голови з мешканцями міста в
програмі ПП „ТРК „Пирятин“ „Зворотній зв’язок“.
На сторінках газети публікуються інформаційні матеріали з різних питань
соціально-економічного розвитку, про заходи, вжиті міською владою, щодо
вирішення конкретних проблем міста.
Соціально-економічний і культурний розвиток,
планування та облік
Основним документом, який регламентував нашу роботу та визначив
основні напрямки моєї роботи у звітному періоді, була Програма економічного
та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради на 2012
рік.
Крім того, виконавчим комітетом міської ради разом із ініціаторами були
розроблені програми, спрямовані на виконання власних повноважень та
житлово-комунального господарства:
міська цільова Програма діяльності Пирятинської міської ради на
2012 рік;
міська цільова Програма покращення благоустрою міста Пирятина
на 2012 рік;
міська цільова Програма капітального ремонту житлового фонду;
міська цільова Програма утримання гуртожитку по вул. Борців
революції, 2;
міська цільова Програма занятості населення м.Пирятин на 2012 рік;
міська цільова Програма розвитку КП „Пирятинський міський
водоканал“;
міська цільова Програма відновлення мереж водопостачання на 2012 2014 роки;
міська Програма поводження з твердими побутовими відходами у
м.Пирятин на 2012-2016 роки;
та низка програм в соціальній, спортивній та культурній сферах:
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міська цільова Програма „Всебічний захист законних прав,
соціальних економічних інтересів ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та інших
малозахищених верств населення на 2012 рік“;
міська цільова Програма соціального захисту населення;
міська цільова Програма „Шкільний автобус“;
міська цільова Програма „Оздоровлення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування“ на 2012 рік;
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в
профільному дитячому оздоровчому таборі „Юні умільці“ при БДЮТ;
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в таборі
з денним перебуванням „Сонечко“;
міська цільова Програма організації роботи оздоровчого табору
„Сузір’я“ при СЮТ;
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в
спортивному оздоровчому таборі „Старт“ при ДЮСШ;
міська цільова Програма „Спорт для всіх - спільна турбота“ на 2012
рік;
міська цільова Програма розвитку футболу в місті Пирятин на 2012
рік;
міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2012 рік.
Про виконання кожної з цих програм проведено звітування на сесії
міської ради.
Протягом 2012 року спеціалістами міської ради приділялась увага аналізу
фінансово-господарської діяльності міських комунальних підприємств:
„Каштан“, „Пирятинський міський водоканал“, Пирятинські госпрозрахункові
очисні споруди та „Готель „Пирятин“.
Неодноразово ці питання розглядались на галузевих та оперативнорозпорядчих нарадах, на засіданнях виконавчого комітету. Це дало нам
можливість спільно з керівниками та економістами комунальних підприємств
провести ґрунтовний аналіз стану справ та визначити напрями покращення
роботи.
Проте, необхідно визнати складність організації цієї роботи та в деякій
мірі інертність керівників та економічних служб комунальних підприємств.
Саме з метою підвищення відповідальності керівників за фінансовогосподарську діяльність та організацію управління підприємствами в звітному
періоді розроблені і підписані на чітких та зрозумілих умовах контракти з
керівниками комунальних підприємств міста.
Вважаю, що перш за все завдяки вжиттю цих заходів нам вдалося
забезпечити рентабельність роботи всіх комунальних підприємств у 2012 році.
Бюджетно-фінансова діяльність
Міський бюджет на 2012 рік був прийнятий 6 січня 2012 року та
становив 11115,5 тис. грн. і за результатами року виконаний на 107,5 % по
загальному фонду, на 123,5% – по спеціальному фонду, що дозволило
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додатково розподілити кошти у 2013 році на потреби міста в сумі 1483,4 тис.
грн.
Всього доходи склали 14946,8 тис. грн. (11316,1 тис. грн. – доходи
загального фонду, з них: податкових надходжень – 8915,9 тис.грн.,
трансфертів – 2400,2 тис.грн.; 3630,7 тис. грн. – спеціального фонду, в тому
числі власні надходження (батьківська плата) – 470,3 тис.грн.). В порівнянні з
2011 роком доходи збільшилися на 4366,1 тис. грн. (загальний фонд – 3521,7
тис.грн., спеціальний фонд – 844,4 тис. грн.).
Вагомим джерелом наповнення міського бюджету залишався податок на
доходи фізичних осіб, який становив 4154,6 тис. грн., що складає 46,6 % від
обсягів доходу загального фонду і в порівнянні з 2011 роком збільшився на
312,3 тис. грн. Другим джерелом доходу є плата за землю, надходження від
якої становить 4230,8 тис. грн., а це 47,5% від доходів загального фонду,
таких коштів надійшло на 1907,5 тис. грн. ніж у 2011 році. Також було
отримано дотацію вирівнювання в сумі 1985,1 тис. грн. та субвенцію –
415,1 тис. грн.
До спеціального фонду міського бюджету у 2012 році надійшло
3630,7 тис. грн. Відчутну питому вагу в структурі доходів спеціального фонду,
як і раніше, становив єдиний податок 67,2 %, у розмірі 2125,1 тис. грн.
Протягом 2012 року до спеціального фонду міського бюджету були і інші
надходження (збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 78,9 тис. грн.,
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торговий
патент, торгівля нафтопродуктами) – 74,4 тис. грн., екологічний податок –
64,8 тис. грн.).
Значний фінансовий ресурс було залучено на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста, (так звані цільові фонди
створені органами місцевого самоврядування). За минулий рік таких коштів
надійшло в сумі 305,0 тис. грн. (ТОВ „Баришівська зернова компанія“ –
142,0 тис. грн., ПРАТ „УкрАгро НПК“ – 82,0 тис. грн., ПП Порада С.М –
32,2 тис. грн., ПП Гусак О.М. – 30,3 тис. грн., ПП Набока Г.О. – 5,0 тис. грн., та
інші).
Крім того, додатково було залучено кошти субвенції обласного Фонду
охорони природного середовища – 295,0 тис. грн. та за результатами
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування – 160,0 тис. грн. Ці кошти, а також додаткові кошти міського
бюджету було спрямовано на придбання нового сміттєвоза МАЗ,
євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів та облаштування
майданчиків під євроконтейнери.
На початку року були труднощі з виконанням дохідної частини бюджету.
З метою його наповнення було прийнято рішення про створення комісії з
питань наповнення бюджету. Робота цієї комісії принесла позитивний
результат: і за підсумками І півріччя отримано перевиконання міського
бюджету по загальному фонду 116,5% або 593,5 тис. грн. та по спеціальному
фонду – 179,0%, 470,5 тис. грн.
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Виконання плану видатків за 2012 рік по загальному фонду становить
85%. Із запланованих видатків у розмірі 10742,4 тис. грн. використано 10085,6
тис. грн. По спеціальному фонду виконання видаткової частини значно нижче:
43,7% (з 4026,7 тис. грн. – профінансовано 1759,2 тис. грн.). Це можна
пояснити специфікою цього фонду: кошти надходять на окремі рахунки і мають
виключно цільове призначення, що суттєво впливає на можливість їх
використання. Проте головною причиною низького відсотку виконання
видатків у звітному році було штучне обмеження використання наявних на
рахунках міської ради коштів органами Держказначейства. Проблема частково
виникала у червні та серпні 2012 року, а починаючи з вересня та до кінця року
відбувалася постійна затримка платежів незахищених статей видатків. Саме цей
факт лімітування на здійснення платіжних операцій за видатками спричинив
виникнення кредиторської заборгованості, яка станом на 1 січня 2013 року
склала 426,8 тис.грн. Кредиторську заборгованість має міська рада, як
головний розпорядник коштів КП „Каштан“, так і одержувач бюджетних
коштів. Це підприємство має кредиторську заборгованість на загальну суму
883,7 тис.грн. грн., а саме:
капітальний ремонт житлового фонду – 269,9 тис.грн.; (капітальний
ремонт покрівлі вул. Полтавська,10; капітальний ремонт швів, капітальний
ремонт системи теплопостачання);
благоустрій міста – 613,8 тис.грн. (євроконтейнери – 22,8 тис.грн.,
сміттєвоз МАЗ – 445,5 тис.грн., огорожа на кладовищі – 45,0 тис.грн.,
внутрішньобудинкові проїзди – 45,5 тис.грн.).
У зв’язку з відсутністю підкріплення на здійснення видатків у 2012 році
міська рада не змогла використати кошти державної субвенції по програмі
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування в повному обсязі, тому що в останній робочий день року
невикористані кошти
в сумі 55,5 тис.грн. були повернуті до державного
бюджету.
Проблема
несвоєчасного фінансування (затримки платежів)
залишається актуальною і на сьогодні, а це в свою чергу негативно впливає на
стосунки із підрядниками та ставить під загрозу виконання Програми
соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, особливо в частині
капітального ремонту житлового фонду та ремонту доріг.
З метою ефективного використання бюджетних коштів, як і в
минулому році, систематично досліджувалася кон’юктура ринку, постійно
проводився аналіз цінових пропозицій при придбанні продуктів харчування,
миючих засобів, м’якого інвентарю, господарчих та будівельних матеріалів.
Перевага надавалася постачальникам з кращими умовами поставки,
виробникам, які є реалізаторами власної продукції та місцевим виробникам,
(хліб – ПП Маслак В.О., овочі – ПП Маслак О.Г., молоко і молочна продукція
ПрАТ „Пирятинський сир завод“, м’ясо свіже – ТОВ „Укрторгпродукт“ –
„Пирятинський м’ясокомбінат“).
Постійно вживаються заходи щодо оптимізації витрат по енергоносіях:
проводиться щомісячний енергомоніторинг споживання закладами міської
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ради електроенергії, води та газу. Тільки по ДНЗ, завдяки вжитим заходам
витрати по енергоносіях в порівнянні з 2011 роком знизилися на 16% –
121,0 тис.грн.
На виконання Закону України „Про здійснення державних закупівель“ у
січні – лютому 2012 року було проведено процедури закупівлі в одного
учасника на послуги по:
теплопостачанню ДНЗ „Ромашка“ (надавач послуг ПП „Хазар-2007“);
теплопостачання
ДНЗ
„Сонечко“
(надавач
послуг
ОВКПТГ
„Лубнитеплоенерго“);
газопостачання ДНЗ „Пролісок“, „Червона шапочка“, СЮТ (надавач
послуг ПАТ „Лубнигаз“);
постачання активної електроенергії (публічного АТ „Полтаваобленерго“).
У травні було проведено запит цінових пропозицій по закупівлі м’яса
свіжого, переможцем яких став ТОВ „Укрторгпродукт“ „Пирятинський
м’ясокомбінат“.
Щодо напрямків видатків:
Найбільш фінансово ємкою є дошкільна освіта. На ці потреби у
минулому році спрямовано 6355,2 тис. грн. Основними статтями є заробітна
плата і нарахування – 3920,4 тис. грн., що становить 67,2% від загального
обсягу видатків на галузь, тверде паливо -296,7 тис.грн. та енергоносії – 678,1
тис.грн. або 15,3%. Придбано продуктів харчування на загальну суму 859,9
тис.грн. На придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтів
використано – 125,8 тис.грн. та проведено оплату за виконані роботи – 58,8
тис.грн. Придбано обладнання та меблів на 138,9 тис.грн. Інші видатки
становлять – 276,5 тис.грн. і були використані на придбання столового
посуду, миючих засобів, м’якого
інвентарю, посібників для роботи
вихователів. За ці кошти частково замінено вікна та двері, виконано роботи по
промивці системи опалення ДНЗ „Берізка“, придбано та встановлено огорожу
та ворота в ДНЗ „Пролісок“, проведено підписку періодичних видань.
Позашкільну освіту було профінансовано на загальну суму 1113,9 тис.
грн. Питому вагу у видатках займають заробітна плата 80,1%, а це –
892,6 тис.грн., та, знову ж таки, тверде паливо та енергоносії – 110,5 тис.грн.
(9,9%). Поточні видатки на придбання предметів, матеріалів та обладнання
склали 105,3 тис. грн. Кошти використовувалися на оплату відряджувальних
витрат викладачів та вихованців БДЮТу, СЮТу, які брали участь у конкурсах
в інших містах області та на придбання необхідних для роботи гуртків
матеріалів та обладнання.
На благоустрій міста через КП „Каштан“ профінансовано
1191,5 тис.грн. За рахунок цих коштів було оплачено роботу працівників
комунального підприємства, зайнятих на міському благоустрої, в сумі –
741,8 тис.грн.; придбано пісок, сіль, паливо на загальну суму – 169,0 тис.грн.,
частково оплачено євроконтейнери -100,0 тис.грн., та 60,0 тис.грн. – сміттєвоз
МАЗ. На придбання обладнання, запасних частин та ремонт техніки
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використано – 39,1 тис.грн. 45,0 тис.грн. використано на оплату послуг
вуличного освітлення та поточний ремонт електромережі -36,6 тис.грн.
З метою подальшого розвитку об’єктів комунальної власності у 2012
році були виготовлені проекти: по санації (капітальному ремонту) приміщення
ДНЗ „Ромашка“ - 55,1 тис.грн., та капітального ремонту приміщення БДЮТу
- 28,9 тис.грн. Частково оплачено топографо – геодезичні роботи та роботи по
інвентаризації землі – 235,2 тис.грн., які в подальшому будуть використані для
виготовлення Генерального плану міста.
Житлово-комунальним господарством використано 134,8 тис.грн.
(утримання гуртожитку УТОСу – 35,1 тис.грн., придбання матеріалів для
відновлення мереж водопостачання (водоканал) – 37,0 тис.грн.), проведено
авансування робіт по капітальному ремонту житлового фонду - 62,7 тис.грн.)
Частину капітальних видатків у 2012 році було спрямовано на
реконструкцію вуличного освітлення на загальну суму 303,8 тис.грн.
Практично в повному обсязі профінансовано міські цільові програми,
галузеві програми та програми соціальної підтримки:
Програма діяльності міської ради – 30,6 тис.грн.;
Програма підтримки фізкультури і спорту – 69,6 тис.грн.
культурно – мистецькі заходи – 54,0 тис.грн.;
соціального захисту (оздоровлення дітей в літній період, дітей – сиріт,
пільги по інвалідам по зору за користування телефоном, виплати на лікування
та поховання) – 69,1 тис.грн;
фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів –
11,5 тис.грн.;
на загальну суму – 234,8 тис.грн.
Повноваження щодо управління комунальною власністю
Об’єктами комунальної власності в місті є п’ять дошкільних та два
позашкільних навчальних закладів освіти, три комунальні підприємства:
„Каштан“, „Пирятинський міський водоканал“, Пирятинські госпрозрахункові
очисні споруди“, готель „Пирятин“, магазин „Райдуга“.
Відповідно до розробленого Положення про використання комунального
майна, що належить територіальній громаді міста Пирятина, окремі
приміщення надаються в оренду. Орендуються приміщення в адмінбудинку
міської ради, дошкільному навчальному закладі „Сонечко“, комунальних
підприємствах „Готель „Пирятин“, магазин „Райдуга“. Від зданих в оренду
приміщень на рахунки підприємств та до міського бюджету в цілому надійшло
в 2012 році близько 66,0 тис.грн.
Актуальним залишається питання
щодо передачі підвального
приміщення комунального підприємства „Готель „Пирятин“ в оренду, а також
інших вільних приміщень комунальної власності.
У 2011 році до комунальної власності перейшов гуртожиток УТОСу,
частина приміщень якого орендується управлінням Пенсійного фонду України
в Пирятинському районі.
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Відповідно до дії Закону України „Про приватизацію державного
житлового фонду“ протягом 2012 року безоплатно приватизовано 18 квартир
загальною площею 970,5 кв.м. Своє право на безоплатну приватизацію житла
використано 50 особами.
Впродовж звітного періоду до комунальної власності передано чотири
квартири будинку № 14 по вул. Проїзна. Зазначені квартири цього будинку
знаходяться на стадії приватизації.
У 2013 році буде продовжено роботу по виявленню безгосподарчого
майна, взяття його на облік та здійснення процедури набуття права власності
згідно з чинним законодавством.
Житловий фонд та благоустрій
В місті Пирятині налічується 54 багатоквартирні житлові будинки
загальною площею 84250 кв. м.
Крім КП „Каштан“ обслуговують житловий фонд також 5 ОСББ. Всі 5
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків є балансоутримувачами
своїх будинків. Розпочато роботу по створенню ОСББ „Лідер“ в
двоповерховому житловому будинку по вул. Кошового, 13А (сирзаводу).
Обсяги робіт, проведені по житловому фонду та дорогах
У 2012 році:
заключено 1763 договорів на утримання будинків.
Відремонтовано 5 під’їздів у будинках за адресою:
Червоноармійська, 33А – 1 під.
Червоноармійська, 4А - 1 під.
Полтавська, 10 – 2 під.
Леніна, 45 – 1 під.
Замінено 9 стояків водовідведення та водопостачання у будинках:
Червоноармійська, 80,
Червонармійська, 44А,
Полтавська, 6,
Полтавська, 7,
Полтавська, 10,
Червоноармійська, 155А – 4 ст.
Проведено: ремонт електрощитової (7 будинків) – Леніна, 14 (2 шт.),
Полтавська, 3,6 (2 шт.), 7, Червоноармійська, 24 (2 шт.), Коцюбинського, 33;
ремонт вентиголовків (3 будинки) – Червоноармійська, 64, 66, 80.
Утеплено та відремонтовано теплотраси: Леніна, 45, 47.
Відремонтовано частково систему опалення (14 будинків) – Полтавська,
2, 3, 5, 6, 7, 10, Червоноармійська, 4А, 4Б, 64, 66, 66Б, 155А, Єлени, 1, Замок, 28.
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З метою оптимізації витрат та проведення максимально можливих обсягів
робіт з капітального ремонту житлового фонду виконавчим комітетом міської
ради спільно з КП „Каштан“ проведено внутрішній тендер з розгляду цінових
пропозицій та вибору підрядних організацій. Інформацію про проведені роботи
в 2012 році в порівнянні з 2011 роком наведено в наступній таблиці:
2011 рік
Червоноармійська,
33б

618
м2

Червоноармійська,
4б

468
м2

Полтавська, 7

552
м.п.

2012 рік
Капітальний ремонт покрівлі
108,38
66979,20
грн.
грн.
за м2
Полтавська, 10
45000,00 96,15
грн.
грн.
за м2
Капітальний ремонт системи опалення
181,16
100000,00
Червоноармійсьгрн.
грн.
ка, 44а
за м.п.

1219
м2

105782,00
грн.

86,78
грн.
за м2

506
м.п.

69840,00

138,02
грн.
за м.п.

Також в 2012 році проведено капітальні ремонти конструктивних
елементів будинків, а саме: швів панельних стиків та відмосток з заїздами
(інформацію наведено в таблиці):
Капітальний ремонт швів
Червоноармійська, 33б

972 м.п.

39245,09 грн.

Червоноармійська, 4а

796 м.п.

31644,00 грн.

Червоноармійська, 4б

106 м.п.

5001,60 грн.

40,38 грн. за
м.п.
39,75 грн. за
м.п.
47,18 грн. за
м.п.

Капітальний ремонт відмосток та заїздів
Замок, 28

60 м2

7800,00 грн.

Леніна, 14

200 м2

26000,00 грн.

Мікромістечко, 8

84 м2

10920,00 грн.

Полтавська, 3а

120 м2

15600,00 грн.

Полтавська, 2

160 м2

20800,00 грн.

Червоноармійська, 155а (заїзд)

270 м2

40500,00 грн.

130,00 грн.
за м2
130,00 грн.
за м2
130,00 грн.
за м2
130,00 грн.
за м2
130,00 грн.
за м2
150,00 грн.
за м2

Крім того, за рахунок коштів резервного фонду Пирятинської міської
ради проведено заміну теплотраси біля житлового будинку по вул. Леніна, 45
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на суму 2923,88 грн. та відновлення вигрібної ями біля житлового будинку по
вул. Гоголя, 91А на суму 41.087,00 грн.
Продовжилась інвентаризація об’єктів комунального господарства міста.
За результатами проведеної роботи передано на баланс КП „Каштан“
приміщення котельні по вул. Червоноармійська, 4в, мережі вуличного
освітлення по вулицях Мікромістечко, Гагаріна, Радгоспна, Аврущенка, Леніна,
Чевоноармійська, 33А, 33Б, Полтавська, Київська.
З міського бюджету в 2012 році виділено 366.918,39 грн. та надійшло
субвенції в розмірі 106.900 грн. на асфальтування вулиць міста: 8 Березня,
Пушкіна, Чорнухинська, Гребінківська, Полтавська, Леніна, Червоноармійська,
Жовтнева, Єлени, Аврущенка, Петровського, Радянська, Піонерська,
Визволення, Кулініча, майдан Незалежності, пл. Борців революції, Цибаня, пр.
Бурячний. За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний
ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя площею 2020 кв.м. на 332.527,00 грн.
З метою здійснення максимально можливих обсягів робіт проведено
внутрішній тендер з вибору підрядної організації.
За рахунок субвенції з обласного бюджету проведено капітальний ремонт
вул. Піонерська (відрізок від водоканалу до м’ясокомбінату) площею 1266 кв.м.
на 188,0 тис.грн.
Крім того, з метою підготовки до проведення комплексного капітального
ремонту дорожнього покриття вул. Саксаганського, Матросова, пров. 1-й
Мирний в 2012 році проведено: грейдерування проїжджої частини, промивка
зливової каналізації протяжністю 100 м на суму 12,0 тис. грн. Проведено
поточний ремонт доріг вулиць Червоноармійська, Леніна, Жовтнева, Єлени,
Петровського, Аврущенка, Кулініча, Піонерська, Визволення, Радянська,
Цибаня, Полтавська, Гребінківська, Чорнухинська, Котовського, Пушкіна,
8 Березня, Абаканська, майдан Незалежності, площі Борців Революції,
провулка Бурячний загальною вартістю 475.298,7 грн., загальною площею
2880,66 кв.м.
У 2012 році проведено реконструкцію вуличного освітлення по вулицях
міста: Радгоспна, Червоноармійська, Мікромістечко, Радянська, Гоголя,
Герасименка, Петровського, Абаканська, Пушкіна, Жовтнева, Журналістів,
Чорнухинська, Гребінківська, Пролетарська, площі Борців революції на
загальну суму 292.908,00 грн., загальною протяжністю 8085 метрів з
встановленням 138 точок вуличного освітлення. За рахунок угоди соціального
розвитку з ТОВ „ПКЗ-АГРО“ зроблено реконструкцію вуличного освітлення
сіл: Замостище та Калинів Міст на загальну суму 90.000,00 грн., загальною
протяжністю 2,8 км з встановленням 32 точок вуличного освітлення.
Дольова участь приватних підприємців у розвитку мереж вуличного
освітлення:
Батрак М.Ф. (пл. Червоноармійська) – 10.000 грн.;
Снаговський О.О. (вул. Гребінківська) – 1000 грн.;
Пономаренко В.І. (вул. Гребінківська) – 1000 грн.;
Вівташ Р.О. (вул. Гребінківська) – 2500 грн.;
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Боженко О.В. (вул. Червоноармійська) – 1200 грн.;
„УКРВТОРЧЕРМЕТ“ (вул. Гребінківська) – 1000 грн.;
Мельник О.Я. (вул. Червоноармійська) – 2820 грн.;
Маслак (вул. Спартака) – 2236 грн.;
(вул. Червоноармійська) – 1700 грн.;
Трухно (вул. Спартака) – 2200 грн.;
Сімон С. (вул. Петровського) – 1000 грн.;
Манія З.З. (вул. Петровського) – 1000 грн.;
Целуйко О.В., Коломієць Ю.М., Різва Н.І., Кудрик В. (вул. Петровського).
Всього на суму більше 25 тис. грн.
На проведення робіт по благоустрою міста КП „Каштан“ із міського
бюджету було виділено – 724,3 тис. грн., в т.ч. оплачувані громадські роботи
– 13,0 тис.грн., –
відремонтовано сцену та виготовлено панораму - 4,3 тис.грн.
проведено
утримання
вуличного освітлення та світлофора –
33,0 тис.грн.;
проведено поточний ремонт вуличного освітлення по вул.
Червоноармійська на суму 41,0 тис.грн.;
проведено роботи по ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі:
нанесено дорожню розмітку на 12 перехрестях, виготовлено та
встановлено 30 дорожніх знаків, відремонтовано та пофарбовано 1 автобусну
зупинку по вул. Абаканська (фарба – 3,5 тис. грн.).
Завезено 270 тонн піску та закуплено 35 тонн солі на суму 26,3 тис.грн.,
закуплено шини до тракторів на суму -17,5 тис грн.
Водопостачання
Постачання питної води в місті здійснюється комунальним
підприємством „Пирятинський міський водоканал“. Протягом звітного року
КП „Пирятинський міський водоканал“ і міська рада вживали системні заходи
щодо запобігання аварій на міських водомережах.
Проведено поточний ремонт водогінних мереж по вулицях: Єлени,
Замок, Лесі Українки, Червоноармійська, Полтавська, Жовтнева, провулка
Водокачний.
Проведено ремонт водогінних мереж (заміна ліній) загальною
протяжністю 538 п.м. по вулицях: Петровського 85 п.м., Гоголя 240 п.м.,
Жовтнева 75 п.м., пров. Поштовий 78 п.м., пров. Радянський 60 п.м.
Проведено поточний ремонт свердловин, насосів (16,0 тис.грн.),
автомобілів, встановлено межі охоронних санітарних зон свердловин
(10,0 тис.грн.), придбано задвижки та люки (28,9 тис.грн.), отримано дозволи
на викиди в атмосферне повітря та на відходи ( 5,0 тис. грн.), проведено
поточний ремонт прохідної ( 5,0 тис.грн.).
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Водовідведення
Послуги по водовідведенню жителям міста надає підприємство
„Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“, яким впродовж 2012 року
проводено ремонтні роботи господарського приміщення, побудовано
приміщення для компресорів, придбано матеріали та відремонтовано
технологічне обладнання на суму 228.070,00 грн.
Будівництво
В галузі будівництва за 2012 рік введено в експлуатацію ІІ чергу
зернового елеватора ТОВ „Баришівська зернова компанія“ по вул. Південна, 4;
закінчено будівельні роботи по реконструкції та введено в експлуатацію
магазин „Хвилинка“ по вул. Червоноармійська, 155А;
введено в дію два промислові об’єкти ПАТ „Пирятинський сирзавод“ по
вул. Сумська, 1 (будівництво гаражів – стоянки на 20 автомолцистерн –
загальна площа 1328 кв. м, реконструкція відділення приймання молока та
мийки автомолцистерн – загальна площа 397,7 кв.м.);
проведено реконструкцію орендованого приміщення стоматологічної
поліклініки по вул. Леніна, 29 під аптечний пункт (ФОП Побочій В.Г.);
проведено роботи по облаштуванню правого приміщення поштового
відділення по вул. Чернишевського, 22 (ФОП Андрейщук Р.А.) та ведуться
роботи по реконструкції всієї нежитлової будівлі за цією адресою під магазин з
аптекою та ветеринарною аптекою;
закінчено будівельні роботи та введено в експлуатацію складські
приміщення по вул. Цибаня, 72 Б приватного підприємства „Анна-2004“;
розпочато роботи по реконструкції орендованих приміщень з добудовою
по вул. Цибаня, 72Б ТОВ „ЕкопродГруп“ для виробництва плодоовочевих,
м’ясних консервів, соків, олії;
розпочато роботи по газифікації виробничих приміщень майнового
комплексу по вул. Єлени, 11 новим власником Кучею О.Є.
Забезпечення житлом громадян
Виконком міської ради проводить облік громадян, які відповідно до
законодавства потребують поліпшення житлових умов.
Станом на 20.03.2013 на обліку перебувають 111 громадян, з них 43
внесені до списку громадян, які перебувають на квартирному обліку на
першочергове одержання житла, та 21 внесені до списку громадян на
одержання житла позачергово.
Інформація про громадян, які вносяться до квартирної черги, щомісячно
передається в електронній формі до Єдиного державного реєстру громадян, які
потребують поліпшення житлових умов.
За звітний період надано вторинне житло громадянам:
Шкоді Миколі Павловичу (вул. Абаканська, 102А, кв.5, житловою
площею 24,2 кв.м), який перебував на квартирному обліку в категорії „Хворі,
хвороба яких пов’язана з аварією на ЧАЕС“;
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Конькову Василю Михайловичу (вул. К.Маркса, 20 в с.Заріччя,
житловою площею 25 кв.м), який перебував на обліку в категорії „Ветерани
військової служби“.
Пасажироперевезення
Для забезпечення стабільного пасажироперевезення в місті працюють три
перевізники на міських та приміському маршрутах загального користування
відповідно до договорів на перевезення пасажирів, укладених міською радою з
перевізниками-переможцями конкурсу терміном на 5 років, а саме:
приміський маршрут № 1 – АС 1 – Калинів Міст (ФОП Реутенко І.Б.);
міський маршрут № 2 – АС 1 – АС 2 (по вул. Жовтнева)
(ФОП Козін В.М.);
міський маршрут № 3 – АС 2 – АС 1 (по вул. Київська, Гагаріна)
(приватне АТ „Пирятинське АТП-15343“).
Маршрути здійснюються відповідно до розкладів руху, погоджених
виконкомом міської ради. Перевізники забезпечують пільгове перевезення в
кількості місць, визначених у договорах на перевезення. Відшкодування витрат
перевізникам, пов’язаних з пільговим перевезенням, проводиться управлінням
праці та соціального захисту населення Пирятинської райдержадміністрації
відповідно до чинного законодавства.
У сфері надання комунальних послуг на 2012 рік
вважаю найбільш актуальними:
Підвищення якості послуг, що надаються, та впровадження нових послуг
за згодою жителів.
Забезпечення своєчасного перегляду тарифів на житлово-комунальні
послуги для забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих
витрат, пов’язаних з наданням послуг.
Активізація комунальними підприємствами претензійно-позовної роботи
з боржниками за надані послуги.
Проведення поточних та капітальних ремонтів житлового фонду
комунальної власності із залученням різних джерел фінансування.
Розроблення схем оптимізації теплопостачання та водопостачання міста і
населених пунктів міської ради.
Придбання нової спеціалізованої техніки підприємствами ЖКГ міста.
Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Впорядкування адресного господарства міста із встановленням аншлагів
на будинках та спорудах, залучивши відповідну організацію для їх
виготовлення.
Підприємництво
З метою тісної співпраці з суб’єктами господарської діяльності:
фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, які здійснюють
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господарську діяльність на території міста, в травні 2012 року при виконкомі
Пирятинської міської ради було створено Раду підприємців. Затверджено
персональний склад Ради (всього – 14 осіб) та Положення про Раду
підприємців. Головою Ради обрано фізичну особу – підприємця Коробку
Олега, заступником голови Ради – директора ПП РССТ „Пирятинський ринок“
Вареник Л.В.
У 2012 році відбулося два засідання Ради підприємців, на яких
обговорювались питання щодо розміру ставок податків на 2013 рік по всіх
видах діяльності для суб’єктів господарювання. Міською радою було враховано
вимоги членів Ради підприємців щодо зменшення розмірів ставок місцевим
виробникам хліба, хлібобулочних, макаронних виробів, спецодягу для робочих,
текстильних виробів. Так було знижено ставку податку з 20% до 18%. Та
погоджено ряд інших питань.
У звітному 2012 році Пирятинською міською радою було підписано
Меморандум про співробітництво з Інспекцією з питань захисту прав
споживачів у Полтавській області.
З метою забезпечення законодавства у сфері захисту прав споживачів з
питань, що віднесені законодавством до компетенції органів місцевого
самоврядування, при виконкомі міської ради було створено громадську
приймальну. Визначено особу, відповідальну за фукціонування
громадської приймальні – провідного спеціаліста виконкому Зубко Л.М.
Відповідно до вимог законів України „Про місцеве самоврядування“,
„Про регулювання містобудівної діяльності“, Порядку провадження
торговельної діяльності та торговельного обслуговування населення та з метою
створення безпечних умов праці та належних зручностей для споживачів
нашого міста, посадовими особами міської ради протягои 2012 року велику
увагу звернуто на облаштування суб’єктами господарювання зовнішнього
освітлення, квітників, належного утримання прилеглої до об’єктів території,
приведення у відповідність фасадів приміщень об’єктів, наявності декларацій
про готовність об’єкта до експлуатації чи актів про введення в експлуатацію
об’єктів, вивісок про тип об’єкта, найменування суб’єкта господарської
діяльності, режиму роботи, встановлення урн для сміття та відповідністі
торговельних приміщень, торговельно-технічного обладнання санітарногігієнічним вимогам.
Всі перераховані вимоги враховувались при прийнятті рішень виконкому
про встановлення суб’єктам господарювання режимів роботи об’єктів торгівлі.
У 2012 році на засіданнях виконкому міської ради було прийнято 91
рішення про встановлення суб’єктам господарювання режимів роботи
об’єктів торгівлі.
Підготовлено та видано 25 розпоряджень міського голови про надання
тимчасового дозволу суб’єктам господарської діяльності на розміщення
нестаціонарних засобів для здійснення виносної та виїзної торгівлі на період
проведення святкових заходів на території міста („Проводи зими“, День міста,
свято Івана Купала тощо).
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Активну участь в здійсненні виїзної торгівлі приймали місцеві суб’єкти
господарської діяльності: ФОП Новгородська Є.Ф., ФОП Самойлік Л.М.,
ФОП Шовкопляс В.О., ПАТ „Пирятинський сирзавод“.
В січні та липні місяці 2012 року на території Пирятинської міської ради
відкрито нові торговельні об’єкти:
магазин „Продукти-524“ ТОВ „АТБ- Маркет“ (вул. Сумська, 1А );
магазин-універсам „Хвилинка“ (вул. Червоноармійська, 155А).
У цих об’єктах створено безпечні та зручні умови для споживачів
пропонується
широкий
асортиментний
перелік
товарів,
особливо
продовольчих, за помірними цінами.
В торгових об’єктах можна розрахуватися за придбаний товар як в
готівковій, так і в без готівковій формах.
Функціонування на території міста великих торговельних об’єктів:
„Фора“, „Продукти-524“ („АТБ-Маркет“), „Хвилинка“, спонукало інших
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність в
торговельних об’єктах (невеликих за площею), до перегляду рівня цін на
продукти харчування (крупи, цукор, олія, м’ясо тощо), у сторону зменшення.
Не винятком стали суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю в
об’єктах торгівлі, на території ПП РССТ „Пирятинський ринок“.
оКрім того, на території міста відкриті ще два об’єкти торгівлі:
дитяче кафе „Агося“ (вул. Леніна, 40А);
аптека (вул. Леніна, 29) в приміщенні стоматологічної поліклініки,
суб’єктами господарювання яких є: ФОП Гусак Олексій Миколайович та
ФОП Побочій Володимир Григорович.
З метою запобігання дитячої безпритульності на території міста
виконавчий комітет міської ради вживає заходів для збереження і
збільшення кількості об’єктів по наданню послуг у сфері спорту та
фізичної культури, а також у створенні належних умов для підлітків та молоді
для занять фізкультурою та спортом, йде на зустріч суб’єктам господарювання,
які виявили бажання прийняти активну участь в облаштуванні та створенні
спортивних центрів (комплексів).
Як приклад: нежитлове приміщення „Атлант“, розташоване за адресою:
вул. Червноармійська, 66-Б, в м.Пирятин.
На вимогу міської ради було збережено цільове призначення об’єкта.
Власник приміщення (Войпанюк В.К.) переобладнав його під спортивнооздоровчий центр. 23 березня цей об’єкт розпочав свою роботу. В спортивнооздоровчому центрі фукціонують тренажерний зал, фітнес-клуб, кабінет
масажу, душеві кабіни.
На території міської ради є ще декілька об’єктів, які перебували в
комунальній власності, і у 2004-2006 роках були продані шляхом конкурсних
торгів, але з обов’язковим дотримання конкурсних умов при подальшому
використанні цих об’єктів:
міська лазня, розташована за адресою: вул. Жовтнева, 21, – конкурсна
умова: дотримання цільового призначення;
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нежитлові приміщення № 6 та № 8 по вул. Червоноармійська, –
конкурсна умова: знесення цих об’єктів з подальшим будівництвом на
земельній ділянці сучасного торговельного об’єкта.
Виконавчим комітетом міської ради проводиться відповідна робота з
власниками вказаних об’єктів на предмет дотримання умов конкурсу.
Протягом багатьох років Пирятинська міська рада тісно співпрацює з
місцевими виробниками молочної продукції, ковбасних та м’ясних виробів
(ПАТ „Пирятинський сирзавод“, Пирятинський м’ясокомбінат та іншими),
надаючи перевагу в здійсненні замовлень продукції для дитячих навчальних
закладів, цим самим підтримуючи місцевого виробника.
Крім цього, міська рада постійно надавала пріоритетне право вказаним
суб’єктам господарювання в виборі земельних ділянок під розміщення
фірмових об’єктів в центральних районах міста: майдан Незалежності, район
перехрестя вулиць Абаканська та Червоноармійська, вул. Радянська (район
міського ринку).
Але, на жаль, на сьогодні всі приміщення фірмових об’єктів сироробного
заводу здані основними власниками в оренду фізичним особам – підприємцям з
інших міст області під здійснення торгівельної діяльності.
В орендованих приміщеннях реалізується в широкому асортименті
продукція місцевих виробників, але за цінами, набагато вищими, ніж в Полтаві
та Хоролі, що створює незадоволення серед жителів міста (покупців).
Пирятинський м’ясокомбінат продав свої фірмові об’єкти іншим
суб’єктам господарювання.
Розуміючи важливість справи, яку робить ТОВ „Авангард Плюс“
реформуючи іподромний бізнес через розвиток перспективної сфери конярства,
як частини дозвілля та оздоровлення людини, міська рада пішла назустріч
цьому підприємству в питаннях: виділення землі для будівництва критого
манежу і дитячого майданчика для оздоровлення дітей та користування землею,
що знаходиться під іподромом.
Міська рада також сприяла підприємцям Целуйку О.О. та іншим у
реконструкції частини житлових будівель в об’єкти підприємництва.
Здійснення державної регуляторної політики
З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності
регуляторної політики відповідно до норм Закону України „Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ розробка
проектів регуляторних актів Пирятинської міської ради та її виконкому в 2012
році здійснювалося відповідно до Плану діяльності з підготовки регуляторних
актів на 2012 рік, затвердженого і оприлюдненого у листопаді 2011 року
(рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 08
листопада 2011 року „Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2012 рік“).
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Всього за 2012 рік розробниками регуляторних актів було заплановано
підготувати 9 проектів рішень міської ради та виконкому, із них прийнято 8
регуляторних актів (2 – виконкомом міської ради, 6 – сесією міської ради):
рішення виконкому міської ради від 08.02.2012 № 25 „Про встановлення
тарифів на послуги з централізованого водовідведення, що надаються
Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами“;
рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання
від 20 червня 2012 року „Про затвердження Методики визначення мінімальної
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території
Пирятинської міської ради на 2013 рік“;
рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання
від 20 червня 2012 року „Про затвердження Тимчасових правил користування
системами комунального водопостачання в місті Пирятині“;
рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання
від 20 червня 2012 року „Про затвердження ставок орендної плати на земельні
ділянки несільськогосподарського призначення за їх цільовим та
функціональним використанням у відсотковому відношенні до нормативної
грошової оцінки земель м.Пирятин та сільських населених пунктів
Пирятинської міської ради“;
рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого
скликання від 23 серпня 2012 року „Про затвердження Положення та типового
договору „Про пайову участь (внесок) замовників у створенні та розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Пирятин“ та
Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м.Пирятин“;
рішення виконкому міської ради від 26.12.2012 № 368 „Про порядок
оприлюднення та проведення відкритих громадських слухань щодо тарифів на
житлово-комунальні послуги в місті Пирятині“;
рішення вісімнадцятої (позачергової) сесії Пирятинської міської ради
шостого скликання від 10 липня 2012 року „Про місцеві податки і збори на
2013 рік“.
Регуляторна діяльність міської ради та її виконкому протягом 2012 року
висвітлювалася в районній газеті „Пирятинські вісті“ та організаційному сайті
територіальної громади міста в мережі Інтернет в підрозділі „Регуляторна
політика“.
Всі проекти регуляторних актів пройшли стандартизовану систему
процедур регуляторної політики відповідно до вимог чинного законодавства.
Щодо прийнятих регуляторних актів здійснюється відстеження їх
результативності, що відображається у відповідних звітах.
Кількість таких відстежень за 2012 рік становить 4, у тому числі за
типами:
базові – 3 звіти;
повторні – 1 звіт.
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Рішенням двадцять другої сесії Пирятинської міської ради шостого
скликання від 27 листопада 2012 року, затверджено план діяльності міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.
Освіта, культура, фізкультура і спорт
Пріоритетним напрямом у діяльності міської ради є створення умов для
надання якісної дошкільної та позашкільної освіти. На території міської ради
знаходиться 5 міських дошкільних навчальних закладів та 1 сільський – в
с.Калинів Міст, які відвідують 601 дитина, і два позашкільні навчальні заклади:
БДЮТ, СЮТ, які відвідують 839 учнів.
На забезпечення нормального функціонування дошкільної освіти було
заплановано 6320 тис. грн. (видатки 2011 року склали 5495 тис. грн. – 15 %).
Видатки на харчування дітей склали 859,9 тис. грн. (в середньому – по
15 грн. в день на одну дитину). Раціон харчування – збалансований,
дотримуються всі необхідні норми.
Крім того, у 2012 році проводився значний обсяг роботи щодо
покращенню матеріально-технічної бази закладів:
у ДНЗ „Сонечко“:
проведено ремонт приміщень молодшої групи, яка не функціонувала
15 років, і відкрито нову групу. У цих кімнатах проведено заміну 8 вікон на
енергозберігаючі, зроблено ремонт туалетної кімнати із заміною унітазів,
умивальників та облицюванням плиткою, заміною покриття підлоги, придбано
частину нових меблів. Всього придбано інвентаря, матеріалів, меблів та
обладнання на суму 58651 грн. Ремонтні роботи виконано на суму 19000 грн.;
у ДНЗ „Пролісок“:
проведено заміну газового котла, газову котельню приведено у
відповідність до всіх вимог діючих норм. Вартість робіт та обладнання 31900 грн.;
проведено заміну фасадної частини паркану із воротами та хвірткою на
суму 9535 грн.;
у ДНЗ „Берізка“:
проведено практично повний ремонт середньої групи, замінено 7 вікон на
енергозберігаючі (придбано та встановлено ТОВ „Авангард Плюс“),
відремонтовано підлогу, стіни, стелю у двох кімнатах, повний ремонт туалетної
кімнати із заміною сантехнічного обладнання;
проведено заміну всієї системи гарячого водопостачання дитсадка із
встановленням 6 бойлерів, що дало змогу вивести із літньої експлуатації котел
підігріву води. Це значно знизило експлуатаційні витрати. Придбано нові меблі
на суму 7.257 грн. В результаті проведення ремонтів витрачено на придбання
матеріалів та обладнання 56954,3 грн., на ремонтні роботи - 28.400 грн.;
проведено ремонт з гідрохімічним очищенням системи опалення вартістю
близько 25.000 грн. Оплачено та придбано новий котел (на вугіллі) вартістю –
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56.000 грн., який буде встановлено в цьому році замість експлуатаційнонебезпечного та малоенергоефективного котла НІІСТУ-5;
у ДНЗ „Червона шапочка“:
проведено ремонт приміщень ясельної групи, туалетної кімнати із
заміною умивальників, унітазів та облаштуванням стін і підлоги керамічною
плиткою; коридору ігрової та приймальної кімнат.
Витрати на придбання матеріалів та обладнання для ремонту склали
8000 грн., а вартість ремонтних робіт – 12000 грн. Крім того, залучено
батьківські кошти та самих батьків у проведенні ремонтних робіт.
Для функціонування закладів позашкільної освіти з міського бюджету
виділено 1253,4 тис. грн., в т.ч. 310 тис. грн. субвенції з державного бюджету.
В 2012 році в позашкільних навчальних закладах проводились роботи:
в СЮТ:
завершено заміну огорожі закладу із встановленням хвіртки та воріт.
Всього використано коштів на придбання матеріалів і виконанню робіт на суму
11310 грн.;
проведено асфальтування території закладу та облаштування відмостки
на суму 27000 грн.;
проведено благоустрій території.
в БДЮТ:
проведено ремонт лавочок на літній концертній площадці на суму –
1942 грн.;
виготовлено проект на реконструкцію приміщення БДЮТ на суму
30000 грн.
Проектом передбачено відновлення функціонування аварійної частини
приміщення з переплануванням та переобладнанням існуючих приміщень на
більш комфортні та облаштування туалетних кімнат, які взагалі на сьогодні
відсутні.
З метою забезпечення якісного та змістовного літнього відпочинку дітей
в міських закладах освіти (ДЮСШ, СЮТ, БДЮТ, Калиновомостівської школи)
реалізовано цільові програми на загальну суму – 28120 грн.
Із закладів культури на території міської ради функціонує Будинок
культури в селі Калинів Міст. З міського бюджету на його утримання виділено
23,2 тис. грн. Проте, слід відзначити необхідність покращення його роботи та
нагальність поетапного проведення ремонтних робіт за участю молоді та
громади села.
Протягом 2012 року проводилися культурні заходи в місті та селах
міської ради по відзначенню свят, які передбачені міською цільовою
Програмою культурно-мистецьких заходів на 2012 рік.
Міська рада була організатором чи брала безпосередню участь у
підготовці та відзначенні свята „Проводів зими“, святкування Міжнародного
жіночого дня 8-го Березня, Дня Перемоги, Дня Молоді, Дня Конституції, свята
Івана Купала, Дня села в с.Калинів Міст, Дня Незалежності, Дня українського
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козацтва, відкриття купального сезону на о.Масальський (2 травня), Дня
інвалідів та інші.
Для проведення культурно-мистецьких заходів з міського бюджету було
виділено 47 тис. грн.
У підпорядкуванні міської ради немає спортивно-фізкультурних закладів,
але виконком міської ради постійно приділяє увагу розвитку фізичної культури
і спорту на території міської ради. Так, в 2012 році прийнято та реалізовано такі
міські спортивні програми, як:
міська цільова Програма „Спорт для всіх – спільна турбота“ на 2012 рік –
14,3 тис. грн.;
міська цільова Програма розвитку футболу в місті Пирятині на 2012 рік –
45,0 тис. грн.
Крім того, через реалізацію міської Програми культурно-мистецьких
заходів проводилася підтримка таких спортивних заходів, як волейбольні та
шахові турніри відповідно до календарних планів.
Підтримали ми і активну групу молоді сіл Калинів Міст та Верхоярівки,
яка вже протягом багатьох років тренується в ними ж облаштованому
атлетичному залі у підвальному приміщенні Калиновомостівської школи.
Були залучені спонсори та придбано атлетичне знаряддя.
Регулювання земельних відносин та охорона навколишнього
природного середовища
Традиційно, одним із найважливіших питань в діяльності міської ради є
земельні відносини, як в обліку землі, так і в встановленню та справлянню
платежів за землю.
За минулий рік відділом із земельних та екологічних питань виконкому
міської ради проводилася робота з регулювання земельних відносин на
території Пирятинської міської ради щодо обліку землі, погодження технічної
документації, виявлення земельних ділянок, які використовуються не за
цільовим призначенням, встановлення та справляння платежів за землю.
Протягом звітного періоду міською радою прийнято 134 рішення із
земельних питань. Передано безоплатно в приватну власність громадянами
міста 94 земельні ділянки для обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського
господарства.
У 2012 році, у зв’язку з переходом на нову грошову оцінку земель міста,
проводилася робота щодо укладення додаткових угод до вже укладених
договорів оренди землі. Впродовж року укладено 100 додаткових угод, з них: з
юридичними особами – 36, з фізичними – 64. Укладено 25 нових договорів
оренди землі.
Перехід до нової грошової оцінки землі в справлянні плати за землю
надав можливість суттєво наповнити бюджет міста, що, в свою чергу, дало
змогу якісно виконати Програму соціально-економічного розвитку у 2012 році.
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Так для прикладу в порівнянні з 2011 роком за 12 місяців 2012 року до бюджету
міста надійшло коштів лише від орендної плати за землю на суму 2,967 млн.
грн., що на 1,244 млн. грн. більше (у відсотковому відношенні це складає
172,2%).
Крім того, міська рада більш системно і уважно почала підходити до
питань використання землі в місті. На сьогодні проінвентаризовано значну
кількість земельних ділянок та виявлено ряд користувачів, які взагалі не
використовують землю за призначенням. Для прикладу: це землі Міністерства
оборони – територія колишньої військової частини, щодо яких з КЕВ
м.Полтава проводиться робота стосовно можливих шляхів вирішення передачі
вільних від забудови земельних ділянок місту. Існують користувачі землі, які не
платять за її використання. Такими неплатниками є Пирятинська МБО
„Райагробуд“, приватні підприємці: Калдін, Науменко, Кривобок. З цими
користувачами землі ведеться і буде в подальшому проводитися претензійна
робота, а у разі подальшої несплати – землю буде вилучено з їхнього
користування в судовому порядку.
Проблемним питанням в місті є виділення земельних ділянок для
індивідуального молодіжного будівництва. Фактично такі ділянки в існуючих
межах міста відсутні. Але разом з цим, є житлові масиви, де в свій час були
масово роздані земельні ділянки під забудову, але забудова не проводиться,
земельні ділянки використовуються для ведення городництва. Маються на увазі
житлові масиви вулиць Козацька, Польова, Дмитра Луценка, Зелена. В
минулому році міською радою проводилася робота по виявленню земельних
ділянок, які не використовуються за призначенням. В результаті вилучено з
користування громадян 4 ділянки:
1 – для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
1 – для гаражного будівництва;
2 – для ведення особистого підсобного господарства. Цю роботу буде
продовжено і в 2013 році.
Впродовж 2012 року відділом із земельних та екологічних питань було
розглянуто та опрацьовано 428 заяв і звернень із земельних питань, з них: від
громадян – 354, юридичних осіб – 74.
Пріоритетними напрямками в сфері земельних відносин на 2013 рік
вважаю:
розробка та затвердження нової грошової оцінки земель м.Пирятин;
інвентаризація земель, формування реєстру інвестиційно-привабливих
земельних ділянок;
робота з неплатниками по сплаті за землю;
оновлення планово-картографічних матеріалів;
укладання
угод
про
соціально-економічне
партнерство
з
сільськогосподарськими підприємствами, що орендують земельні частки (паї)
жителів сільських населених пунктів, для покращення їх благоустрою.
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Охорона навколишнього природного середовища
Однією з основних проблем для нашого міста є організація збирання та
вивезення ТПВ в м.Пирятин. З цією метою Пирятинська міська рада взяла
участь та перемогла у Всеукраїнському конкурсі, результатом якої стала
реалізація програми „Запровадження інноваційних механізмів збору, вивозу,
утилізації сміття, як один з ефективних заходів підвищення інвестиційної
привабливості міста Пирятин та виховання екологічної свідомості його
мешканців“.
Протягом 2012 року в рамках Програми збудовано та облаштовано 6
майданчиків для збору ТПВ в районах багатоповерхової забудови на суму
25,0 тис. грн., придбано 44 євроконтейнери для збирання твердих побутових
відходів на суму 124,760 тис.грн., проведено часткову оплату за придбання
сміттєвоза з боковим завантаженням на базі автомобіля МАЗ загальною
вартістю 505,5 тис. грн.
Реалізація цієї програми дасть можливість покращити роботу по збору і
утилізації твердих побутових відходів. Але вирішення таких питань, як
стовідсоткове охоплення всіх будинковолодінь вивозом ТПВ, а в перспективі і
роздільне збирання сміття в місті неможливе без розуміння та активної позиції
громади.
Тому ми з великим задоволенням у 2012 році взяли участь разом із
чотирма іншими містами України у спільному українсько-польському проекті в
рамках програми сприяння запровадженню засад доброго врядування в Україні
„Прозора Україна“ у громадському діалозі“, реалізація якого передбачала
апробацію такої інноваційної форми громадських консультацій як
„делібераційна майстерня“. Цей проект реалізовували Щецинський
регіональний центр Фундації Розвитку Місцевої Демократії (Польща) та
Центрально-український регіональний навчальний центр МГО „Інститут
демократії імені Пилипа Орлика“. У рамках вищезазначеного проекту пройшли
навчання у м. Щецин (Польща) заступник міського голови з питань діяльності
виконкому, редактор районної газети „Пирятинські вісті“ та представник
громади міста. Зважаючи на гостроту проблеми вивезення ТПВ для нашого
міста, 6 та 14 листопада на базі Центру громадської активності за участю
координаторів Проекту з української та польської сторін ми провели першу та
другу делібераційні майтерні по реалізації проекту „Прозора Україна“ в
громадському діалозі“ на тему: „Формування і впровадження системи
організації збирання та вивезення твердих побутових відходів у м. Пирятин“.
В результаті проведення делібераційних майстерень учасниками були
сформовані пропозиції, що стали основою рішення виконавчого комітету
міської ради „Про заходи щодо формування і впровадження системи збору та
вивезення ТВП у м.Пирятин“, яке в подальшому було затверджено на
розширеному засіданні виконкому за участю депутатів міської ради та
активних громадян міста.
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Вище вказаним рішенням виконкому передбачено ряд важливих заходів
в тому числі і розроблення Програми еколого-просвітницької роботи на
території Пирятинської міської ради, яка на даний час розроблена фахівцями
міської ради, працівниками районного відділу освіти та представниками
місцевих засобів масової інформації і передбачає проведення заходів з
екологічного виховання школярів (проведення тематичних уроків, конкурсів)
та мешканців міста.
На виконання цього рішення виконавчого комітету заплановано
ліквідацію 15 несанкціонованих сміттєзвалищ на території міської ради,
передбачене фінансування у сумі 60 тис. грн.
Вивезення сміття по місту проводиться відповідно до розроблених
графіків, тариф на вивезення ТПВ складає 3,75 грн. з особи на місяць.
Проводиться щоденна робота по збиранню ТПВ (вул. Леніна,
Червоноармійська, Визволення, Аврущенка, Кулініча, майдан Незалежності).
Протягом звітного року ліквідовано 6 несанкціонованих стихійних
сміттєзвалищ по вул. Аврущенка, Завокзальна, Кулініча, Червоноармійська,
с.Голобородька, с.Заріччя.
На благоустрій міста КП „Каштан“ виділено кошти з міського бюджету –
724,3 тис. грн., з них 13,0 тис. грн. – оплачувані громадські роботи.
Проведено благоустрій прилеглої території цвинтаря, встановлено
огорожу на суму 45 тис. грн.
Виготовлено та встановлено 30 дорожніх знаків.
У 2012 році виділено кошти на озеленення міста – 6857,80 грн. У рамках
проведення двомісячника чистоти, благоустрою та озеленення насаджено:
40 берез по вул. Жовтнева (березова алея);
65 берез на дитячому майданчику в районі будинку № 14 по вул. Леніна;
140 дубів на о. Масальський;
20 каштанів по вул. Леніна (в районі Пирятинської філії приватного
вищого навчального закладу „Європейський університет“).
Крім того, проведено озеленення територій дошкільних навчальних
закладів на суму 4107,20 грн.;
висаджено по місту 84 декоративних кущів та дерев на суму 2750,60 грн.
Видано 50 дозволів на спиляння дерев. КП „Каштан“ видалено 39
аварійних дерев.
На острові Масальський виготовлено та установлено 3 роздягальні,
відремонтовано та пофарбовано дитячі каруселі, туалет, столи, установлено
лавочки,. Спільно з Національним природним парком „Пирятинський“
встановлено 2 альтанки для відпочинку населення.
Актуальним на сьогодні залишається питання розробки схеми санітарної
очистки міста та її практичне впровадження.
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Соціальний захист населення
У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних
фінансових можливостей, виконком міської ради здійснив ряд заходів по
соціальному захисту пільгових категорій населення.
Впродовж останніх років, і звітний рік не є виключенням, інвалідам по
зору надавалося 50% пільга по оплаті за послуги стаціонарного телефонного
зв’язку: 44 особам на суму 3,0 тис. грн. З числа інвалідів, ветеранів війни та
праці та інших малозабезпечених категорій надано матеріальну допомогу на
лікування в сумі 15,0 тис. грн. Заяви від громадян з цього питання розглядає
комісія, до складу якої входять депутати міської ради та працівники управління
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Протягом 2012 року надано 4,0 тис. грн. на поховання непрацюючих
громадян, які не досягли пенсійного віку, та 13 особам, які здійснили
поховання.
Питання опіки та піклування над неповнолітніми та 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. За звітний період опікунська рада провела 8 засідань, на
яких розглянуто 25 звернень та прийнято відповідні рішення.
Згідно з рішенням виконкому в комунальних підприємствах міста (в
основному – КП „Каштан“) було створено додаткові робочі місця для
організації та проведення оплачуваних громадських робіт відповідно до
укладеного з районним центром занятості договором.
На зазначені цілі з міського бюджету виділено 15,0 тис. грн.
(відпрацьовано 165 людино-днів). Крім того, районний центр зайнятості також
профінансував більше як на 118,5 тис. грн. виконання громадських робіт по
благоустрою міста, по впорядкуванню місць відпочинку на острові
Масальському та робіт по облаштуванню міського цвинтаря. Ці заходи не
тільки сприяли покращенню благоустрою міста, а й покращили матеріальний
стан тимчасово безробітних осіб та їх сімей.
Згідно з вимогами чинного законодавства у комунальних підприємствах
міста створено у спеціальні робочі місця для осіб, які неспроможні конкурувати
на ринку праці, або обмежено працездатні.
В рамках розробленої програми співпраці та фінансування протягом року
профінансовано діяльность та проведення заходів клубу інвалідів „Мрія“ в
розмірі 4,0 тис.грн.
Соціальний захист ветеранів війни, армії та праці забезпечено шляхом
реалізацієї програми районної організації ветеранів Афганістану, на що
виділено 6,5 тис. грн. з міського бюджету.
В оздоровчий період для дітей-сиріт було придбано 3 путівки у
спортивно-оздоровчий табір „Орлятко“ (Новосанжарський район) та 3 путівки у
спортивно-оздоровчий табір „Ромашка“ (Тернопільська область) на загальну
суму 12,8 тис. грн.
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Звернення громадян та адміністративні послуги
Одним із пріоритетних напрямків діяльності міського голови та апарату
міської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних
адміністративних послуг. З цією метою створено належні умови прийому
громадян, забезпечено своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв і скарг,
оперативного вирішення порушених в них питань.
Необхідно зазначити, що з метою посилення гласності та прозорості в
діяльності міської ради в районній газеті „Пирятинські вісті“ оприлюднюється
інформація щодо стану роботи із зверненнями громадян, графіки прийому
громадян керівництвом міської ради.
Для забезпечення конституційних прав і свобод громадян, підвищення
ефективності роботи міської ради, усунення недоліків у цій сфері, виявлення
проблем, які турбують жителів міста, розглянуто 860 письмових звернень, з
них: колективних – 70, повторних – 23, дублетних – 6, неодноразових – 14.
На особистому прийомі у міського голови побувало 94 особи (у 2011 117).
З метою вирішення проблем, які турбують мешканців міста, проводиться
моніторинг повторних та колективних звернень громадян і звернень, які
надходять до органів влади вищого рівня, а також причин, що їх породжують.
Найбільшу частку питань, порушених у зверненнях громадян, що
надійшли до міської ради, складають питання комунального господарства
(спилювання дерев, ремонту будинків, доріг, вивозу твердих побутових
відходів), соціального захисту (надання матеріальної допомоги на лікування),
житлові (покращення житлово-побутових умов громадян, забезпечення
житлом).
Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в
межах компетенції, надано необхідну допомогу. На запитання, порушені у
зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні
роз’яснення.
Питання підсумків роботи із зверненнями громадян за І квартал,
І півріччя та 9 місяців 2012 року були розглянуті на засіданнях виконавчого
комітету міської ради з прийняттям відповідних рішень. Крім того, стан роботи
зі зверненнями громадян систематично аналізується на нарадах у міського
голови.
Від установ, підприємств та організацій надійшло 1924 документів
загальної кореспонденції (у 2011 – 1659), які опрацьовано працівниками
міської ради в терміни, визначені чинним законодавством. На виконання вимог
Закону України „Про доступ до публічної інформації“ надані відповіді та
роз’яснення на 49 інформаційних запитів.
Щорічні міські цільові програми, Програма економічного і соціального
розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради, річний бюджет, плани
витрат бюджетних коштів, фінансові звіти, акти аудиту, рішення сесій міської
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ради та виконавчого комітету, як на стадії підготовки, так і після прийняття,
розпорядження міського голови є документами публічного характеру і відкриті
для доступу широкої громадськості. З цими документами можна ознайомитися
як в міській раді так і на офіційному сайті міста Пирятина та Пирятинського
району.
У 2012 році розпочалася робота по розробці та запровадженні карток
послуг громадянам міста та надання якісних адміністративних послуг.
Розроблено та затверджено – 16.
Спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців міста підготовлено
та видано у 2012 році більше 3,5 тисяч письмових довідок з різних питань та
зареєстровано 49 договорів найму житлових приміщень.
Громадяни міста Пирятин та сіл міської ради мають можливість постійно
отримувати безоплатну правову і консультативну допомогу як у відділах
міськвиконкому, так і у громадській юридичній приймальні та громадській
приймальні з питань захисту прав споживачів, які були створені при виконкомі
міської ради у 2012 році.
З метою своєчасного реагування та розгляду запитів на інформацію, заяв,
та скарг громадян, надання інформаційно-довідкової інформації у 2013 році
планується облаштувати і організувати роботу Єдиного центру з надання
адміністративних послуг (за досвідом кращих міських рад України та наших
польських партнерів).
Партнерство та зовнішньо-економічна діяльність
Враховуючи та розуміючи складність економічної ситуації в Україні, в
тому числі і в місті, виконком міської ради проводить системну роботу щодо
налагодження зв’язків з іноземними партнерами з метою залучення інвестицій в
економіку міста.
У червні 2012 року підписано Угоду із гміною Лєжайськ (республіка
Польща) з партнерства та подальшого розвитку господарських та культурних
відносин.
В 2012 році дві делегації із міста Пирятина відвідали польських колег. У
ході візиту члени делегації, до складу яких входили працівники дошкільних
навчальних закладів, комунальних підприємств, підприємці, та інші
представники, ознайомилися з роботою дошкільних та шкільних навчальних
закладів, закладів охорони здоров’я. Особливо цікавим і корисним було
ознайомлення із функціонуванням системи збирання, вивозу та сортування
твердих побутових відходів, елементи якої ми маємо наміри впроваджувати в
нашому місті.
Під час зустрічей проводилися консультації та переговори із
представниками Жешувського воєводства на предмет участі в реалізації
програм Євросоюзу за участю гміни Лєжайськ та міста Пирятина. На даний час
в Євросоюзі розглядається можливість реалізації Програм за спільною участю
польських та українських органів місцевого самоврядування.
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Крім того, виконкомом Пирятинської міської ради успішно реалізовано
пілотний проект „Прозора Україна“ у громадському діалозі, який реалізував
Щецинський регіональний центр Фундації Розвитку Місцевої Демократії
(Польща) та Центральноукраїнський регіональний навчальний центр МГО
„Інститут демократії імені Пилипа Орлика“ (Україна) за фінансової підтримки
Міністерства Закордонних справ Польської Республіки.
В результаті реалізації цього проекту нами вдало (за оцінкою
Щецинського центру) проведено цикл, так званих, „Делібераційних
майстерень“, метою яких було подолання бар’єрів громадської участі та
залучення громадськості до розв’язання місцевих проблем.
Під час підведення підсумків реалізації пілотного проекту в п’яти містах
України керівництво Щецинського Центру подало заявку
спільно з
Пирятинською міською радою на створення в місті Пирятині Центру
компетентності з питань деліберації в Україні та участі міської ради в ряді
інших проектів, які фінансуються Міністерством Закордонних Справ Польщі та
організаціями Євросоюзу.
Розширення партнерства та співпраці з містами та регіонами, перш за все,
східноєвропейських країн Євросоюзу, пошук та конкретна робота з наявними
партнерами, посольствами інших країн та представниками іноземних фірм по
залученню інвестицій в економіку міста та впровадження їх досвіду в сферу
управління, комунального господарства, дошкільної освіти, суспільне та
громадське життя міста повинні стати одним з пріоритетів в роботі міської ради
у 2013 році.
Забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
Протягом 2012 року міською радою забезпечувався захист законних прав
громадян в цивільних, адміністративних, господарських судах (прийнято
участь в більш ніж 60 судових засіданнях та проведено контроль на предмет
правомірності позовних заяв про визнання права власності на нерухоме майно,
поновлення строку прийняття спадщини та ін.).
Проведено претензійна робота з суб’єктами господарювання у сфері
земельних відносин (направлено 16 претензій).
Створено громадську приймальню по наданню безоплатної юридичної
допомоги.
Проведено робота щодо передачі до комунальної власності безхазяйного
нерухомого майна та спадщини громадян, яка визнана судом відумерлого
зокрема: житловий будинок № 20 по вул. Карла Маркса в с.Зарічча,
квартира № 2 по вул. Жовтнева, 40 в м. Пирятин.
Впродовж 2012 року з метою забезпечення громадського порядку в місті,
дотримання суб’єктами господарської діяльності правил торгівлі, режиму
роботи в торгових об’єктах та об’єктах ресторанного господарства міста,
правил торгівлі алкогольними напоями працівниками апарату виконавчого
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комітету міської ради та працівниками Пирятинського РВ УМВС України в
Полтавській області здійснювався моніторинг дотримання правопорядку.
За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання
працівниками міської ради розроблено та укладено 285 господарських
договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання
послуг.
Видано 74 свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна,
розташованих на території міської ради.
Функції опіки
У судовому порядку здійснюється захист інтересів недієздатних осіб та
дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: розгляд заяв
Пирятинського психоневрологічного будинку – інтернату, громадянина
Рімші М.Й., Жиленко Т.М. та інших (в районному суді розглянуто 19
судових справ).
Успішно функціонує опікунська рада при виконавчому комітеті міської
ради (проведено 8 засідань, на яких розглянуто 25 звернень). Розглянуто
заяви громадян щодо призначення їх опікунами над недієздатними рідними та
близькими особами.
Діяльність адміністративної комісії
Адміністративною комісією при виконкомі міської ради розглянуто 54
адміністративні протоколи, в тому числі з накладенням штрафних санкцій –
50 (на загальну суму 7.463 грн.) та санкцій у вигляді попередження – 4.
Зокрема, притягнуто до адміністративної відповідальності осіб за продаж
алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім: громадян Молдавчук М.М.,
Пономарьову О.О. за ч.2 ст.156 КУпАП.
Основні завдання на 2013 рік
Основні завдання на 2013 рік визначені у Програмі економічного та
соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради на 2013 рік
та у низці міських цільових Програм на 2013 рік.
В цих Програмах визначено конкретні об’єкти з фізичними обсягами
робіт та фінансовим забезпеченням на цей рік, але в цілому визначальним у
цьому році буде виконання дохідної частини бюджету міста – найголовніший
пріоритет в роботі міської ради на 2013 рік. Тому важливими в вирішенні цього
питання є:
розроблення, затвердження та введення в дію нової грошової оцінки землі
міста;
активна робота комісії по наповненню дохідної частини бюджету;
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активна участь працівників міської ради та комунальних підприємств у
різних грандових конкурсах, що проводяться фондами та організаціями з метою
отримання додаткових коштів;
залучення коштів підприємств, організацій та підприємницьких структур
міста до вирішення різноманітних проблем міста;
покращення фінансово-економічного стану комунальних підприємств
(фінансовий контроль, фаховий менеджмент);
Крім цього, важливими напрямками в своїй роботі разом з апаратом
міської ради, виконкомом та депутатським корпусом вважаю:
забезпечення в повному обсязі програми економічного і соціального
розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради на 2012 рік;
задоволення потреб членів територіальної громади при їх зверненні до
міської ради;
розроблення нового генерального плану міста із збільшенням меж міста;
реалізація передбачених Програмами та рішеннями виконкому заходів на
створення чіткої системи збору та вивезення твердих побутових відходів і їх
захоронення, що дасть можливість покращити екологічний та естетичний стан
міста;
розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної та
позашкільної освіти, виконання поточних та капітальних ремонтів приміщень
та конструкцій.
І це далеко не всі плани міської ради, виконавчого комітету щодо
розвитку та благоустрою нашого міста Пирятина.
У цьому звіті відображена щоденна кропітка праця кожного пирятинця.
Дякую вам за цю повсякденну працю, за внесок у розвиток міста і добробут.
Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та
примножили не лише в цьому році, а робили це кожного року і щодня. Бо лише
злагодженою, конструктивною роботою нам вдасться зробити ще більше. Я
вважаю, що і наше місто, і всі пирятинці заслуговують на це. Доброго всім
здоров’я, наполегливості, завзяття й сил у цій нелегкій, але такій потрібній
справі.
Розраховую на підтримку та співпрацю!
Дякую за увагу!

Пирятинський міський голова

Олексій Рябоконь

