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ЗВІТ
про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради
відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“
у 2013 році
Закінчився календарний та фінансовий 2013 рік. Головним завданням, над
яким працював виконавчий комітет міської ради впродовж 2013 року, була
максимальна реалізація інтересів міської громади в реальних бюджетнофінансових, економічних та соціальних умовах, в межах Конституції та законів
України. Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету вдалося
забезпечити
нормальне
функціонування
комунальних
підприємств,
позашкільних і дошкільних закладів міської ради та досягти певних позитивних
результатів у забезпеченні життєдіяльності нашого міста.
Виконавчим органом Пирятинської міської ради є виконавчий
комітет ради, утворений рішенням міської ради в кількості 15 осіб на чолі з
міським головою.
Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств
та установ, що належать до власності територіальної громади міста.
Безпосередню роботу по розгляду планових питань та усних і письмових
звернень, підготовці проектів рішень виконкому та міської ради, контролю за
виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів
місцевого самоврядування, здійснює апарат міської ради в кількості 23 осіб, з
них – 16 посадових осіб, 5 службовців та 2 технічні працівники.
Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за
місцем проживання допомагають вирішувати органи самоорганізації населення
– 22 квартальні комітети, питання погосподарського обліку в сільських
населених пунктах міської ради – голови сільських квартальних комітетів.
Виконавчий комітет ради здійснює свою діяльність на основі власних та
делегованих повноважень, передбачених статтями 27-40 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“ та чинного законодавства.
Впродовж 2013 року проведено 29 засідань виконкому міської ради, на
яких прийнято 347 рішень з різних питань (у 2012 - 374).
Найбільшу частку з яких становлять питання: надання тимчасового
дозволу для виносної торгівлі – 73, встановлення режиму роботи торгівельних
об’єктів – 39; надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови
та проведення реконструкції будівель – 63, присвоєння та упорядкування
адреси приміщень – 24, комунальні – 29, житлові – 23, соціального захисту
(призначення опіки, піклування) – 18, надання матеріальної допомоги на
поховання – 18, фінансово-бюджетної дисципліни – 21 тощо.
У 2013 році на засіданнях виконавчого комітету запроваджено
щоквартальний розгляд питань про виконання фінансових планів та
господарську діяльність комунальних підприємств: „Каштан“, Пирятинські
госпрозрахункові очисні споруди, „Готель „Пирятин“, Пирятинський міський
водоканал, підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“. Вперше впродовж 2013
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року
розглядалися Інвестиційні програми вищезазначених комунальних
підприємств.
Значну увагу на засіданнях виконавчого комітету приділено розгляду
питань фінансово-бюджетної дисципліни: виконання доходної та видаткової
частини міського бюджету за підсумками кожного кварталу.
Так, із 30.09. по 22.11.2013 року Державною фінансовою інспекцією в
Полтавській області проведено виїзну ревізію міського бюджету та фінансовогосподарської діяльності Пирятинської міської ради. З метою вчасного
реагування на зауваження, висловлені перевіряючими, та вжиття відповідних
заходів було проведено 2 позачергові засідання виконавчого комітету міської
ради, на яких розглянуто питання „Про залучення коштів замовників об’єктів
будівництва та реконструкції введених в експлуатацію у 2011-2013 роках до
пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м.Пирятин“ та „Про укладення додаткових угод до договорів
про пайову участь (внесок) замовника до пайової участі у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Пирятин для
розстрочення платежів, визначених ПП „Анна-2004“, ЗАТ „Холдиногова
компанія „Укрдрев“. 26.12.2013 року на черговому засіданні виконкому окремо
розглянуто питання „Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених
Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області підчас виїзної ревізії
міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Пирятинської міської
ради“.
Робота апарату міської ради здійснюється у відповідності до
затвердженого плану роботи виконкому та завдань, що ставляться на плановорозпорядчих нарадах у міського голови.
Систематично проводяться щотижневі наради у міського голови, на яких
розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи
вирішення проблемних та перспективних питань. Впродовж 2013 року
проведено 52 наради, за підсумками яких відповідальним виконавцям дано
відповідні доручення, які стосувалися питань ремонту дорожнього покриття
вулиць, асфальтування, освітлення вулиць, водопостачання, обслуговування
житлового фонду, розгляду окремих звернень та скарг громадян.
Необхідно зазначити, що для упорядкування діловодної служби в
апараті міської ради, запровадження та формування єдиної системи
документування, якісної підготовки та оформлення на належному рівні
нормативно-розпорядчих документів, формування та зберігання справ у
квітні 2013 року ескпертно-перевірною комісією Держархіву Полтавської
області погоджено Інструкцію з діловодства Пирятинської міської ради та
номенклатуру справ Пирятинської міської ради.
Ці заходи дали можливість змінити систему роботи з документами та є
підготовчим етапом до запровадження електронного документообігу в міській
раді.
В апараті виконавчого комітету формується електронна база
нормативно-правових актів міської влади для можливості їх розмноження та
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направлення для виконання відповідальним виконавцям, а також перегляду
їх в комп’ютерній мережі.
За звітний період міським головою видано розпоряджень:
1) з основної діяльності – 155, з них: 57 – з питань організації роботи
ради та виконкому, 52 – з фінансових питань (виплата коштів по відрядженнях
працівникам позашкільних та дошкільних навчальних закладів, матеріальна
допомога на оздоровлення технічному персоналу дошкільної та позашкільної
освіти, готівка на придбання овочів для дошкільних навчальних закладів), 12 –
надання тимчасових дозволів на торгівлю, 8 – надання матеріальної допомоги
на лікування, з питань житлово-комунального господарства – 12, санітарноекологічного стану та безпеки – 7, пожежної безпеки – 3, освіти – 2;
2) фінансово-господарської діяльності – 47;
3) кадрових – 58;
4) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням
– 47;
5) про короткострокові відрядження в межах України – 93.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності апарату виконавчого
комітету 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.
З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення
проблем, які турбують жителів міста, розглянуто 308 звернень, з них:
письмових - 251, 1 – анонімне; колективних – 59 (у 2012 – 70), повторних – 18
(у 2012 – 23).
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.
До органів влади вищого рівня громадянами міста надіслано 27 звернень,
з них: 3 звернення – до народних депутатів України та 24 - на урядову гарячу
лінію.
Найбільшу частку питань, порушених у зверненнях громадян, що
надійшли до міської ради, складають питання комунального господарства
(ремонту будинків, доріг, спилювання дерев, вивозу твердих побутових
відходів) – 93, житлові (покращення житлово-побутових умов громадян,
забезпечення житлом) – 55, земельних відносин – 33, соціального захисту – 4,
праці і зарплати – 4.
На особистому прийомі у міського голови побувало 58 осіб (у 2012 –
92).
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.
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За результатами розгляду звернень позитивно вирішено – 109, надано
роз’яснення – 198.
В 2013 році продовжено роботу щодо щоквартального розгляду питання
підсумків роботи із зверненнями громадян 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 2267 листів (у 2012 –
1924), з яких 889 складають питання земельних відносин та надання дозволу на
будівництво. Інформаційних запитів від фізичних осіб, юридичних осіб,
об’єднань громадян без статусу юридичної особи надійшло 11 (у 2012 - 9).
Працівниками виконавчого комітету ініційовано та направлено в установи
різних рівнів 1367 листів та клопотань (у 2012 – 1145). Необхідно зазначити,
що виконавська дисципліна в апараті виконавчого комітету значно
покращилася. Значна увага приділяється якості підготовки документів та
дотриманню термінів їх виконання.
Спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців міста підготовлено
та видано у 2013 році 6950 довідок (у 2012 – 3500), з них:
4840 письмових довідок про склад сім’ї, місце реєстрації особи;
2110 – з земельних питань.
Зареєстровано 20 договорів найму житлових приміщень.
Систематично при виконкомі міської ради функціонують дорадчі органи:
об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій;
архітектурно-будівельна рада;
комісія з питань наповнення міського бюджету;
комісія з конкурсних торгів;
комісія з питань вибору земельних ділянок;
комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню;
опікунська рада;
адміністративна комісія;
комісія по попередньому розгляду матеріалів для надання разової
грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам;
комісія по розгляду питань з підготовки регуляторних актів;
житлово-побутова комісія;
комісія з безпеки дорожнього руху;
постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на
території Пирятинської міської ради;
конкурсна комісія на заміщення вакантних посад в апараті виконавчого
комітету;
комісія з проведення експертизи цінності документів виконкому міської
ради;
постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян;
евакуаційна комісія;
Рада підприємців.
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Пирятинська міська рада здійснює свою діяльність керуючись
принципами відкритості та прозорості, що є необхідною умовою
демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної
взаємодії місцевого самоврядування з громадою міста.
У 2013 році з метою запровадження принципів доброго врядування на
місцевому рівні міська рада стала учасником Програми Ради Європи
„Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в
Україні“ та приймає участь у реалізації цього Проекту по компонентах:
„Розробка Стратегічного плану розвитку міста“, „Благоустрій“ та
„Вдосконалення стандартів публічної етики в органах місцевого
самоврядування України“. Для підвищення професійної етики посадових осіб
міської ради розроблено та прийнято Етичний кодекс працівників міської ради.
Інформаційна відкритість як один з найважливіших принципів діяльності
органів місцевого самоврядування у місті Пирятині ґрунтується на
конституційному праві міської громади на отримання інформації про діяльність
органів та посадових осіб. Тому для створення належних умов для доступу до
публічної інформації та впровадження в практику муніципального управління
новітніх інформаційних технологій міська рада стала учасником Проекту
„Доступ до публічної інформації в малих містах України“, який реалізується за
фінансової підтримки Європейського Союзу. У рамках цієї програми визначено
відповідальних осіб за оприлюднення та оновлення публічної інформації на
офіційному веб-сайті міста Пирятина та Пирятинського району, а саме:
інформації про керівництво міської ради, бюджет (річний бюджет, плани
витрат бюджетних коштів, фінансові звіти, акти аудиту); графіки прийому
громадян керівництвом виконавчого комітету; нормативно-правові акти
(проекти рішень сесій міської ради, виконавчого комітету та вже прийняті
рішення, розпорядження міського голови); щорічні міські цільові програми, в
тому числі і Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів
Пирятинської міської ради; інформації про проведені засідання сесій міської
ради, виконавчого комітету, перелік питань, що виносяться на розгляд сесій
міської ради та виконкому міської ради; контакти міської ради;
про діяльність посадових осіб міської ради та структурних підрозділів
виконкому міської ради тощо.
Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно
підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх
виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З
метою посилення гласності та прозорості в діяльності міської ради на сторінках
районної газети „Пирятинські вісті“ друкуються інформаційні матеріали з
різних питань соціально-економічного розвитку міста, про заходи, вжиті
міською владою щодо поліпшення стану справ, залучення громади до їх
розгляду та вирішення.
Проблемні питання щодо вирішення актуальних питань життя громади,
діяльності міської ради (наради, засідання виконкомів, сесії, громадські
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слухання), комунальних підприємств, та дошкільних та позашкільних закладів
висвітлюється у ПП „ТРК „Пирятин“.
В 2013 році проведено 2 прямих ефіри міського голови з мешканцями
міста в програмі „Зворотній зв’язок“.
Міський голова неодноразово був учасником відеоконференцій, які
проводяться ГО „Інститут розвитку креативних технологій та Мас Медіа“ за
підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні в рамках
міжнародного Проекту „UKRAINE SOCIAL COMMUNITY - голос громади
буде почутий“. UKRAINE SOCIAL COMMUNITY – громадський медіаканал,
спрямований на формування суспільної активності, участі у громадському
житті та представлення власної діяльності у медіа.
Керуючий справами виконавчого комітету неодноразово приймала участь
у програмі Ірини Таран „Пирятин Інформ“ на інтернетканалі Free
Space/Вільний простір.
Значна увага приділена розвитку активності нашої громади. У 2013 році
виконавчим комітетом проводилися сходки громадян за місцем проживання за
ініціативи посадових осіб міської ради та голів квартальних комітетів,
6 громадських слухань з питань необхідності зміни діючих тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій КП „Каштан“.
В рамках реалізації проекту Програми Ради Європи „Посилення інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування в Україні“ створено робочу
групу щодо вивчення питання доцільності розробки стратегічного плану міста
Пирятина, робочу групу по покращенню послуги благоустрою, дорадчу групу з
питань доступу до публічної інформації при Пирятинській міській раді, до
складу яких ввійшли не тільки представники апарату міської ради, а й
представники виконавчої влади, засобів масової інформації, громадських
організацій, члени виконавчого комітету, депутати міської ради, квартальні,
підприємці та активні представники громадськості.
Щорічно проводяться збори власників земельних часток (паїв) та
орендарів для інформування населення про виконання договорів оренди та
сплату за використання земель власників земельних часток (паїв).
Міською радою забезпечується право пирятинців бути присутніми на
відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні
питань у зв’язку з розробкою планів економічного та соціального розвитку
населених пунктів Пирятинської міської ради, проекту бюджету, проектів
міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний
інтерес загальноміського значення, а також при розгляді питань, що
стосуються особисто цих осіб.
Крім того, громадяни міста Пирятин та сіл міської ради мають змогу
постійно отримувати безоплатну правову і консультативну допомогу в
громадських приймальнях при виконкомі міської ради, зокрема: з питань
захисту прав споживачів та по наданню юридичної допомоги.
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Повноваження
у сфері соціально-економічного і культурного розвитку,
планування та обліку
Впродовж 2013 року виконавчим комітетом міської ради реалізовувалися
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік та низка
міських цільових програм:
міська цільова Програма діяльності Пирятинської міської ради на
2013 рік;
міська цільова Програма покращення благоустрою міста Пирятина на
2013 рік;
міська цільова Програма капітального ремонту житлового фонду;
міська цільова Програма утримання гуртожитку по вул. Борців
революції, 2;
міська цільова Програма зайнятості населення м.Пирятин на
2013 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;
міська цільова Програма проведення аварійно-відновлювальних робіт у
житловому фонді м.Пирятин на 2013 рік;
міська цільова Програма еколого-просвітницької роботи;
міська цільова Програма організації рятування на водних об’єктах
м.Пирятин у літній період 2013 року;
міська цільова Програма „Всебічний захист законних прав,
соціальних економічних інтересів ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та інших
малозахищених верств населення на 2013 рік“;
міська цільова Програма соціального захисту населення міста Пирятин
на 2013 рік;
міська цільова Програма „Шкільний автобус“;
міська цільова Програма „Оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування“ на 2013 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;
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міська цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту в
м.Пирятин на 2013 рік;
міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2013 рік;
проект територіальної громади „Увага до дитини сьогодні – майбутнє
країни завтра“;
міська цільова Програма забезпечення лікарів міста Пирятина службовим
житлом на 2013 рік.
По шести програмах проведено звітування на попередній сесії міської
ради про стан їх виконання. Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради та решті
програм звітування буде проведено впродовж першого кварталу 2014 року.
Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
Доходи бюджету
Міський бюджет на 2013 рік був прийнятий 28 грудня 2012 року. Дохідна
частина міського бюджету складала:
по загальному фонду – 10950,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду – 3325,7 тис. грн.,
в тому числі: бюджет розвитку – 2045,5 тис. грн.
Протягом року міський бюджет коригувався за рахунок коштів вільного
залишку загального фонду – 367,2 тис. грн., спеціального фонду –
298,4 тис. грн. та, відповідно на сьогодні, становить по загальному фонду –
11317,7 тис. грн., по спеціальному – 3624,1 тис. грн.
Основними джерелами наповнення міського бюджету, як і в
попередньому році, були:
по загальному фонду – це податок з доходів фізичних осіб в сумі
4369,8 тис. грн., що становить 36,9 % від запланованої суми надходжень
загального фонду, та плата за землю в сумі 4265,9 тис. грн. або 36,0 %;
по спеціальному фонду: основне джерело наповнення – єдиний податок.
Він становить 73,0 % від обсягу коштів спеціального фонду та в сумі складає
2667,4 тис. грн.
Для забезпечення повного та якісного наповнення дохідної частини
міського бюджету у 2013 році вживалися відповідні заходи: проводилися
засідання комісії по наповненню міського бюджету, систематично аналізувався
стан виконання бюджету.
Станом на 31.12.2013 (включно) виконання плану по надходженнях до
міського бюджету по загальному фонду складає 104,6 %. В міський бюджет
отримано 522,2 тис. грн. додаткових коштів, які в 2014 році будуть використані
для вирішення соціально-економічних питань міста. По спеціальному фонду
станом на 31.12.2013 виконання плану склало 120,0 %, що в сумі
перевиконання становить 723,9 тис. грн.
Також необхідно зазначити, що протягом 2013 року до спеціального
фонду міського бюджету надійшли кошти пайової участі на розвиток
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інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста в сумі
199,4 тис. грн. Крім того, додатково (повторно) було залучено кошти субвенції
обласного Фонду охорони природного середовища – 295,0 тис грн., які разом з
додатковими дольовими коштами міського бюджету було спрямовано на
придбання нового сміттєвоза МАЗ. Ще одним з додаткових джерел наповнення
бюджету стала субвенція з районного бюджету на утримання закладів
позашкільної освіти в сумі 529,1 тис. грн. та кошти обласного фонду по
програмі „Увага до дитини сьогодні – майбутнє країни завтра“ – 37,5 тис. грн.,
які використано на придбання матеріалів для заміни вікон у ДНЗ „Берізка“.
Видатки міського бюджету
Станом на 31.12.2013 виконання видаткової частини міського бюджету
загального фонду становить 84,9% (10336,7 тис. грн.) та 43,6%
(2741,7 тис. грн.) – по спеціальному фонду.
Видатки на фінансування дошкільної освіти складають 6405,2 тис. грн.,
що становить 61,9 % від річного обсягу видатків міського бюджету. Крім
видатків на заробітну плату та енергоносії протягом звітного року було
придбано:
м’який інвентар – 29,6 тис. грн., господарчий інвентар –
16,5 тис.грн., миючі засоби – 35,7 тис.грн., електротовари – 21,9 тис.грн.
Встановлено та замінено контейнери для твердих побутових відходів,
проведено пуско-налагоджувальні роботи опалювального котла в ДНЗ
„Берізка“ вартістю 17,0 тис.грн. Частково виконано програму обласного
конкурсу „Увага до дитини сьогодні – майбутнє країни завтра“ по заміні вікон
на енергозберігаючі.
Позашкільну освіту профінансовано в сумі 1070,9 тис. грн. (10,4% від
загального річного обсягу видатків міського бюджету). На фінансування
закладів позашкілля
використовувалися кошти міського бюджету
(511,6 тис.грн.) та кошти районної субвенції (524,9 тис.грн.). Придбано
матеріали для поточних потреб на суму 7,7 тис.грн., профінансовано відряджу
вальні витрати на загальну суму 8,0 тис.грн., оплачено проектні роботи по
капітальному ремонту БДЮТу – 28,9 тис.грн.
На соціальний захист малозахищених верств населення (лікування та
поховання) у 2013 році використано 32,3 тис.грн.
Впродовж звітного року на культурно – мистецькі заходи використано –
47,7 тис.грн. (із запланованих 77,9 тис.грн.)
Відповідно до розроблених і затверджених програм проведено
фінансування спортивних установ, громадських організацій, оздоровлення
дітей в літній період. Видатки на зазначені програми склали 115,8 тис.грн.
Значну
увагу
приділено
фінансуванню
житлово-комунального
господарства. На проведення робіт по благоустрою міста використано
1091,6 тис. грн., на покращення технічної бази комунальних служб міста 983,5 тис. грн., а саме: придбано сміттєвоз МАЗ – 445,0 тис.грн., бульдозер 170,0 тис.грн. та екскаватор „Борекс“ – 368,5 тис.грн.
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Проведено повну оплату (погашення кредиторської заборгованості за
2012 рік):
1) по капітальному ремонту житлового фонду – 269,9 тис. грн.;
2) за капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя за рахунок
коштів державної субвенції з державного бюджету на утримання доріг в сумі
120,4 тис.грн.;
3) проведено оплату проектних робіт по капітальному ремонту вулиць:
Саксаганського, Миру, Матросова – 13,8 тис.грн.;
4) за розробку технічної документації із землеустрою - 62,9 тис.грн.;
5) за топографо-геодезичні роботи – 75,7 тис.грн.
Виготовлено та оплачено „Історико-архітектурний опорний план з
визначенням історичних ареалів та зон охорони пам’яток міста Пирятина“,
загальною вартістю - 83,9 тис.грн.
Впродовж 2013 року проведено роботи по реконструкції вуличного
освітлення, оплата по яких практично не здійснювалася; на сьогодні існує
кредиторська заборгованість по цих роботах на загальну суму – 124,9 тис.грн.
Виконано роботи по поточному ремонту вулиць міста з міського бюджету
на загальну суму 330,5 тис. грн., з яких проплачено 191,8 тис.грн.
На виконання Закону України „Про здійснення державних закупівель“
впродовж 2013 року комітетом з конкурсних торгів було проведено 25
засідань, на яких розглянуто питання регулювання державних закупівель.
Здійснено процедури закупівель 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 квітні було проведено запит цінових пропозицій по закупівлі м’яса
свіжого. Переможцем конкурсних торгів стало ТОВ „Укрторгпродукт“.
З метою ефективного використання бюджетних коштів відділом фінансів
та обліку виконавчого комітету систематично досліджувалася кон’юктура
ринку, постійно проводився аналіз цінових пропозицій при придбанні
продуктів харчування, миючих засобів, м’якого інвентаря, господарчих та
будівельних матеріалів. Перевага надавалася постачальникам з кращими
умовами поставки, виробникам, які є реалізаторами власної продукції.
Постійно вживаються заходи щодо оптимізації витрат по енергоносіях:
проводиться щомісячний аналіз споживання закладами міської ради
електроенергії, води та газу.
Основним проблемним питанням виконання видаткової частини міського
бюджету у 2013 році було казначейське обслуговування. Впродовж року
органами Державної казначейської служби України постійно (при наявних
коштах на рахунках) обмежувалися видатки на незахищенні статті, а в
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листопаді – грудні – вже і на захищені статті також. В результаті чого міська
рада мала постійну кредиторську заборгованість.
Як наслідок такої ситуації по загальному фонду міського бюджету
були недофінансовані:
заклади дошкільної освіти - 324,8 тис.грн.,
позашкілля - 52,3 тис.грн.,
міська рада - 251,7 тис.грн.,
КП „Пирятинський міський водоканал“ - 100,0 тис.грн.,
КП „Каштан“ – 811,8 тис.грн.,
інші програми - 298,9 тис.грн.
Всього - 1839,5 тис.грн.
по спеціальному фонду загальна сума недофінансування становить –
3547,3 тис.грн., а саме:
капітальний ремонт житлового фонду ( об’єкти титульного списку) –
329,3 тис.грн.,
капітальний ремонт тротуарів – 246,3 тис.грн.,
капітальний ремонт під’їзних шляхів – 190,8 тис.грн.,
капітальний ремонт доріг – 388,8 тис.грн.,
поточний ремонт доріг – 222,4 тис.грн.,
вуличне освітлення – 177,0 тис.грн.,
галузь освіти – 458,9 тис.грн.,
благоустрій – 694,1 тис.грн.,
інші капітальні видатки – 839,7 тис.грн.
Така
„економія“
коштів в основному спричинена так званим
лімітуванням
видатків органами Державної казначейської служби та
відмовою підрядників розпочинати роботи по капітальному ремонту без
авансового платежу.
Повноваження щодо управління комунальною власністю
Об’єктами комунальної власності Пирятинської міської ради є: п’ять
дошкільних навчальних закладів, два позашкільних заклади, готель „Пирятин“,
магазин
„Райдуга“,
комунальне підприємство „Каштан“, комунальне
підприємство
„Пирятинський
міський
водоканал“,
Пирятинські
госпрозрахункові очисні споруди, сільський Будинок культури в с.Калинів
Міст.
Відповідно до розробленого Положення про використання комунального
майна, що належить територіальній громаді міста Пирятина, ряд приміщень
надаються в оренду. Орендуються окремі приміщення в адмінбудинку міської
ради, ДНЗ „Сонечко“, готелі „Пирятин“, колишньому гуртожитку УТОСу.
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Впродовж звітного періоду до комунальної власності прийнято житловий
будинок по вул. Карла Маркса, 20 та трикімнатну квартиру № 4 по
вул. Проїзна, 14А та передано на баланс КП „Каштан“.
Крім того, на баланс комунального підприємства „Каштан“ передано
службово-виробниче приміщення з магазином по вул. Визволення.
Проведено передачу витрат з капітальних та поточних ремонтів
дорожнього покриття та вуличного освітлення на баланс комунального
підприємства „Каштан“, в зв’язку з чим збільшилася балансова вартість
об’єктів комунальної власності на суму 801,7 тис. грн.
Щоквартально розпорядниками бюджетних коштів надаються звіти
про результати фінансово-господарської діяльності. Керівники комунальних
підприємств звітують про виконання програм, по яких використовувалися
бюджетні кошти, на сесіях міської ради.
Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,
транспорту та зв’язку. Повноваження у галузі будівництва
В питанні забезпечення житлом виконком міської ради проводить облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Станом на 30.12.2013 на
обліку перебуває 114 громадян, з них: 46 осіб пільгових категорій - на
першочергове отримання житла (багатодітні сім’ї, одинокі матері, „Матерігероїні“, учасники бойових дій, інші); 23 особи – на позачергове отримання
житла (переселенці з зони аварії на ЧАЕС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування, інші), решта – 45 осіб – на
загальних підставах.
Персональні дані по всіх громадянах, які перебувають на квартирному
обліку при виконкомі міської ради, внесено до Єдиного державного реєстру
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Вторинним житлом, що перебуває в комунальній власності міста, у 2013
році забезпечено 4 осіб.
В галузі будівництва за 2013 рік в місті закінчено будівництво та
введено в експлуатацію об’єкти:
магазин ФОП Кеди А.М. (реконструкція існуючого шляхом добудови
2 поверху) (площа Борців революції, 7/16);
матеріальний склад гр. Ягольніцера О.Я. (вул. Леніна, 32);
комбінат хлібопродуктів, зерновий склад ТОВ „Сільськогосподарське
підприємство комбікормовий завод“ (вул. Завокзальна, 66);
зерносушарський вузол філії ПАТ „Державної продовольчо-зернової
корпорації України „Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ (реконструкція)
(вул. Леніна, 52);
магазин зі швейною майстернею ФОП Згібнєва О.А. (реконструкція
нежитлової будівлі) (вул. Радянська, 2Б);
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магазин (2 черга) НВТ „Промелектроніка-Відео“ (площа Борців
революції, 16).
Проведено реконструкцію:
Пирятинського краєзнавчого музею (вул. Пушкіна, 47);
частини
адмінприміщення
під
аптеку
Побочій
І.С.
(вул. Червоноармійська, 152).
Завершуються роботи по реконструкції нежитлових приміщень під
виробничі потреби міні-пекарні Маслака В.О. по вул. Цибаня, 139Е; по
будівництву шино монтажу з мийкою Целуйко Т.С. по вул. Червоноармійська,
163А.
Виготовляється проектна документація на:
спільну реконструкцію з добудовою магазину Харсіки Н.І. та аптеки
ГТОВ „Л-Фарма“ (вул. Леніна, 16);
реконструкцію магазину „Автозапчастини“ з добудовою 2 поверху
Немийноги В.В. (вул. Червоноармійська, 163);
реконструкцію приміщень в майновому комплексі Кучі О.Є. під мініпекарню та складські приміщення (вул. Єлени, 11).
На замовлення міської ради та завдяки активній участі працівників
відділу будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
виконкому міської ради науково-дослідним і проектним інститутом
містобудування (м.Київ) розроблено „Історико-архітектурний опорний план з
визначенням історичних ареалів та зон охорони пам’яток міста Пирятина“, як
передумова до розроблення нового Генерального плану м.Пирятин. З метою
врахування думки громадськості проведено громадські слухання для
визначення історичних ареалів та зон охорони пам’яток міста.
Житлове будівництво здійснюється в основному за рахунок коштів
приватних забудовників-фізичних осіб. Протягом 2013 року в м.Пирятин
введено в експлуатацію 2 житлові будинки садибного типу загальною площею
210 кв.м.
Крім того, з міського бюджету в 2013 році виділено кошти на суму
330,532 тис.грн. та проведено поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям
по вулицях: Радянська, Єлени, Радгоспна, Петровського, Леніна, Гагаріна,
провулку Бурячний, площі Борців революції, майдану Незалежності та інших
(загальною площею 1888,8 кв.м).
Поточний ремонт доріг в м.Пирятин
№
Вартість, тис.
Площа,
Назва вулиці
з/п
грн.
кв.м.
1 Радянська
24,488
140
2 Єлени
10,500
60
3 Радгоспна
1,700
10

Вартість
1 кв.м., грн.
175
175
175
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Петровського
Леніна
Гагаріна
провулок Бурячний
площа Борців революції
майдан Незалежності
Червоноармійська
Жовтнева
Визволення
Аврущенка
Київська (початок)
Всього

13,993
26,094
23,625
9,625
2,450
22,748
90,300
64,731
24,488
12,238
3,500
330,532

80
149,1
135
55
14
130
516
369,9
139,9
69,9
20
1888,8

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

За рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 100,00 тис.грн.
проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття (І черга) вулиці
Піонерська протяжністю 90 м та проведено поточний ремонт на суму
50,243 тис. грн. вул. Цибаня площею 287 кв.м.
Проведено реконструкцію вуличного освітлення по вулицях:
Пролетарська, Перемоги, Кошового від ЗТП № 2
на загальну суму
62,827 тис. грн.; по вулицях: Замок, Єлени від ТП № 13 на загальну суму
53,569 тис. грн.
Через
Державне
підприємство
„УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА“
Пирятинськой міськой радою проведено експертизи проектно-кошторисних
документацій „Реконструкція вуличного освітлення від ТП №13 в м.Пирятин
по вул. Замок, Єлени та мостах через р.Удай“, „Реконструкція вуличного
освітлення в м.Пирятин по вул. Пролетарська, Перемоги, О.Кошового від ЗТП
№2“, „Капітальний ремонт будинку дитячої та юнацької творчості“,
„Реконструкції системи газопостачання будинків по вул. Абаканська, 102А,
Абаканська, 102Б“.
При проведені зустрічі представників міської ради з мешканцями
житлових будинків по вул. Червоноармійська, 160, 162, щодо створення ОСББ
було обговорено та прийнято рішення про необхідність реконструкції системи
газопостачання та переведення зазначених будинків на індивідуальне опалення.
З метою надання послуг по обслуговуванню вентиляційних каналів
КП „Каштан“ отримано відповідні дозвільні документи, забезпечено навчання
за відповідною кваліфікацією свого працівника та отримало ліцензію на
виконання вищезазначених послуг.
Для забезпечення стабільного пасажироперевезення в місті
продовжують працювати три приватних перевізники на міських та приміському
маршрутах загального користування відповідно до договорів на перевезення

15

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“).
Перевезення на всіх маршрутах здійснюються відповідно до розкладів
руху, погоджених виконкомом міської ради. Перевізники забезпечують
перевезення громадян пільгових категорій 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.
Протягом 2013 року до міської ради надійшло одна усна та одна письмова
скарги від громадян по питаннях перевезень. Ці питання невідкладно
вирішувалися з перевізниками.
Відділом
будівництва,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства виконкому міської ради здійснюється контроль щодо дотримання
перевізниками Правил надання послуг з пасажироперевезень, договорів на
перевезення, графіків руху транспорту.
КП „Пирятинський міський водоканал“
Постачання питної води в місті здійснюється
підприємством „Пирятинський міський водоканал“.
Впродовж 2013 року за кошти підприємства:
1) замінено водогінні мережі в місті по вулицях:
Приудайська
Горького
Завокзальна
Замок
Єлени

-

комунальним

111 п/м
200 п/м
174 п/м
200 п/м
300 п/м

2) замінено запірну арматуру на мережах вулиць: Герасименка,
Короленка, Червоноармійська, Горького, Гоголя, Радянська, Водокачний,
Пролетарська - фактичний обсяг фінансування 22,3 тис.грн;
3) встановлено люки на оглядових колодязях мереж по вулицях:
Червоноармійська, Піонерська, Жовтнева, Завокзальна, Калініна, Короленка,
Дзержинського, площі Борців революції, Аврущенка, Цибаня, Щорса,
Пролетарська, Петровського, Радянська, Абаканська, Єлени, Замок - фактичний
обсяг фінансування 25,5 тис.грн;
4) проведено поточний ремонт ліній водопостачання - фактичний обсяг
фінансування 50,7 тис.грн;
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5) проведено поточний ремонт глибинних насосів - фактичний обсяг
фінансування 50,8 тис.грн;
6) проведено ремонт адмінприміщення (3,6 тис.грн) та поточний ремонт
побутового приміщення, операторської (19,1 тис.грн);
7) проведено тендер та придбано екскаватор „Борекс“ на базі МТЗ-82 за
кошти міського бюджету (368,496 тис.грн).
Відповідно до наданої Пирятинським міським водоканалом інформації за
2013 рік заборгованість за послуги водопостачання становить всього – 275,1
тис.грн. (кількість боржників – 1016), в тому числі:
населення – 118,4 тис.грн. (943 осіб);
бюджетні установи – 18,9 тис.грн. (20 установ)
(з них: держбюджет – 1,5 тис.грн. (8 споживачів)
місцевий – 17,4 тис.грн. (12 споживачів);
інші – 18,5 тис.грн. (53 споживачів)
пільги – 88,4 тис.грн.
субсидії – 30,9 тис.грн.
Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди
У 2013 році за власні кошти підприємства:
1) придбано:
комплект АКВА-ЛАЙН (35,0 тис. грн.);
базовий блок вишки з колесами та секціями нарощування (4,7 тис. грн.);
засувки (28 штук – 33,7 тис. грн.);
труба сталева 6,5 тонн (39,0 тис.грн.);
стальна полоса 50х5 2 тонн (16,7 тис.грн.);
дренажно-фекальний насос – 3 шт. (5,3 тис.грн.);
гранвідсів 45 куб.м., щебінь 20х40 45 куб.м. (17,1 тис.грн.);
труба поліетиленова 110х6,3 150 п/м (6,5 тис.грн.);
компресорний блок 32 ВФ (73,5тис.грн.)
2) проведено:
заміну вікон на енергозберігаючі 14 шт. (23,0 тис. грн.);
аварійне-відновлення електропостачання електроустановок (9,1 тис.грн.);
поточний ремонт електродвигуна 4 шт. (11,2 тис.грн);
Відповідно до поданої Пирятинськими госпрозрахунковими очисними
спорудами інформації за 2013 рік заборгованість за послуги водовідведення
становить всього – 177,4 тис.грн., в тому числі:
населення – 70,1 тис.грн.
інші споживачі – 94,5 тис.грн.
пільги, субсидії – 12,8 тис.грн.
КП „Готель“ Пирятин“
Протягом 2013 року за власні кошти підприємства проведено:
частковий ремонт даху на суму 0,5 тис.грн;
ремонт коридорів 2-го та 3-го поверхів 25,0 тис.грн.;
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замінено окремі стояки водопостачання на суму 3,0 тис.грн.;
замінено труби водовідведення та унітази в санвузлах на суму 8,0 тис.грн.
Утримання житлового фонду
В місті налічується 83 житлові багатоквартирні будинки, які перебувають
на балансі КП „Каштан“, з них: 54 – багатоповерхові загальною площею
84250 кв. м.
Крім КП „Каштан“ житловий фонд обслуговують 3 кооперативи та
6 ОСББ, які володіють та управляють майном.
Станом на 01.01.2014 КП „Каштан“ укладено 1790 договорів на
утримання будинків.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на
01.01.2014 року - 450,6 тис.грн.
Заборгованість по приватних підприємцях, підприємствач – 17, 3 тис. грн.
Заборгованість населення за вивіз ТПВ – 4,8 тис. грн.
Заборгованість по пільгах та субсидіях на 01.01.2014 року – 39,5 тис.грн.
Протягом 2013 року на виконавчу службу передано 61 судовий наказ
про стягнення заборгованості на суму 81,7 тис. грн.
Впродовж 2013 року комунальним підприємством „Каштан“:
1) проведено поточні ремонтні роботи в житловому фонді: ремонт
систем опалення, ремонт систем водопостачання та водовідведення,
електрощитових, покрівлі, заміну вхідних дверей та інші;
2) прочищено димовентиляційні канали в будинках по вулицях:
Полтавська, 3, 10; Червоноармійська, 4А, 4Б, 24, 66, 66А, 66Б; Абаканська, 96;
Короленка, 15, 17; Замок, 28; Радянська, 1, 24; Леніна, 14, 33;
3) замінено всього 16 стояків в будинках по вулицях: Полтавська, 5
(2 шт.), 6 (2 шт.), 7 (2 шт.), 10 (2 шт.); Червоноармійська, 4А (2 шт.), 44А
(1 шт.), 62 (1 шт.), 155А (2 шт.); Короленка, 15 (1 шт.), 17 (1 шт.);
4) проведено ремонт під’їздів в будинках по вулицях: Полтавська, 3А
(1 під’їзд), 7 (3 під’їзди), 10 (1 під’їзд); Червоноармійська, 62 (1 під’їзд),
66Б (1 під’їзд), 155 А (1 під’їзд); Короленка, 17 (2 під’їзди).
За рахунок коштів резервного фонду Пирятинської міської ради:
проведено аварійно-відновлювальні роботи з обходом аварійної ділянки
тепломережі та каналізаційного колектора із залученням спеціалізованої
організації (прокладено мережу від теплокамери до житлового будинку № 16
по вул. Леніна) на загальну суму 34429,00 грн.;
проведено аварійно-відновлювальні роботи на мережі зовнішнього
електропостачання житлового будинку по вул. Калініна, 70 із залученням
спеціалізованої організації - на суму 3000,00 грн.;
придбано матеріали для ліквідації аварії на мережі централізованого
теплопостачання
від
теплокамери
до
житлового
будинку
по
вул. Червоноармійська, 62 на суму 5912,42 грн.
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У зв’язку з неможливістю виконання робіт по об’єктах титульного списку
із-за проблем з казначейським обслуговуванням міською радою оперативно
було розроблено та в значному обсязі профінансовано Програму аварійновідновлювальних робіт в житловому фонді м.Пирятин, за рахунок якої
придбано необхідні матеріали, а КП „Каштан“ проведено аварійновідновлювальні роботи в житлових будинках по вул. Радянська, 24,
Червоноармійська, 44А, Червоноармійська, 80, Червоноармійська,155-А,
Червоноармійська, 7, Полтавська, 7, Леніна, 33, 14, Пролетарська, 2,
Коцюбинського, 33.
Побутове обслуговування, торгівля, громадське харчування
Підприємництво в нашому місті посідає одне із перших місць серед
найважливіших напрямів економічних перетворень і має значний вплив на
структурне трансформування економіки, насичення ринків товарами і
послугами, створення нових робочих місць, зростання надходження коштів до
місцевого бюджету.
Головними напрямами роботи виконавчого комітету міської ради з
питань підприємництва в 2013 році стали:
надання допомоги у вирішенні питань щодо розміщення (будівництва)
нових об’єктів, реконструкції та капітального ремонту існуючих;
сприяння організації та проведенню виставок і ярмарків продукції
суб’єктів господарської діяльності;
дотримання суб’єктами господарювання порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та Правил благоустрою міста
Пирятина;
ліквідація місць стихійної торгівлі;
дотримання суб’єктами господарської діяльності режиму роботи в
об’єктах та об’єктах ресторанного господарства;
впорядкування торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями на
території Пирятинської міської ради.
За звітний період виконавчий комітет Пирятинської міської ради
тісно співпрацював зі службами міста та району, а також з суб’єктами
господарської діяльності, дбаючи про розвиток малого та середнього
підприємництва в місті та постійно шукаючи шляхи вирішення питань, які
виникали в процесі роботи з фізичними особами-підприємцями та юридичними
особами.
При прийнятті ставок податків на 2013 рік по всіх видах діяльності
було враховано рекомендації Ради підприємців при виконкомі
Пирятинської міської ради щодо зменшення розмірів ставок податку
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місцевим виробникам хліба, хлібобулочних, макаронних виробів з 20% до
18%.
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 у 2013 році значну увагу
приділено питанням: облаштування суб’єктами господарювання зовнішнього
освітлення об’єктів торгівлі; квітників; належного утримання закріпленої
прилеглої території; приведення у відповідність фасадів приміщень об’єктів;
наявності декларацій про готовність об’єкта до експлуатації чи актів про
введення в експлуатацію; наявності вивісок про тип об’єкта, найменування
суб’єкта господарської
діяльності, режиму роботи;
встановлення
стаціонарних вуличних урн для сміття та відповідністі торговельних приміщень
вимогам чинного законодавства у сфері торгівлі.
Всі перераховані вимоги враховувались при прийнятті рішень виконкому
про встановлення суб’єктам господарювання режиму роботи об’єктів торгівлі.
У 2013 році на засіданнях виконкому міської ради було прийнято
39 рішень про встановлення суб’єктам господарювання режиму роботи
об’єктів торгівлі; 73 - про надання тимчасового дозволу суб’єктам
господарської діяльності на розміщення нестаціонарних засобів для здійснення
виносної та виїзної торгівлі на період проведення святкових та урочистих
заходів на території міста.
З метою надання можливості малозабезпеченим сім’ям придбати товари
(верхній утеплений одяг та взуття ) за нижчими цінами виконавчим комітетом
в листопаді 2013
року було надано тимчасовий дозвіл суб’єкту
господарювання, фізичній особі-підприємцю Бузилі С.О. на розміщення
нестаціонарних засобів для торгівлі в фойє районного Будинку культури.
За клопотанням виконавчого комітету Пирятинської міської ради 88
дітей нашого міста, які мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей, безоплатно відвідали вистави цирківшапіто.
Враховуючи звернення жителів вулиць: Комсомольська, Миргородська,
Хорольська, Гагаріна щодо необхідності відкриття торгової точки для
реалізації хліба, хлібобулочних виробів виконавчим комітетом підтримано
пропозицію ФОП Кучі В.М. щодо переобладнання автобусної зупинки під
зупинковий комплекс з торговим об’єктом.
У серпні та грудні 2013 року почали функціонувати:
магазин зі швейною майстернею „Світ штор“ (ФОП Згібнєва О.А.);
аптека (ФОП Побочій І.С.).
Відкриття такого об’єкту як аптека в районі АС-1 дало можливість
значній кількості жителів міста, які проживають в цьому мікрорайоні, у тому
числі і людей похилого віку, придбавати ліки поблизу своїх житлових
будинків.
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Вказаними суб’єктами господарювання в торгових залах створено
належні умови для покупців та замовників; в аптеці пропонується широкий
асортиментний перелік
лікарських засобів, медичних препаратів, а в
магазині: штори, фурнітура до них, а також надаються послуги з пошиву та
ремонту одягу.
Після переобладнання Пирятинською райспоживспілкою частини
адміністративного приміщення під комерційний об’єкт ФОП Гордієнко І.П.
відкрито магазин „Одяг для жінок“ (вул. Леніна, 32).
У 2013 році на території міста в орендованих приміщеннях відкрито:
магазин „Взуттєвий бум“ (майдан Незалежності, 5а);
магазин „Одяг та взуття“ (площа Борців революції, 18);
магазин „Наша ряба“ (вул.Леніна, 11).
В об’єктах пропонуються непродовольчі групи товарів (взуття та
верхній одяг для чоловіків, жінок та дітей; посуд тощо) та продовольча група
(м’ясо птиці та свинини свіжоморожене, м’ясопродукти та молокопродукти
тощо) за помірними цінами.
З метою недопущення продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв
в торгових об’єктах та об’єктах ресторанного господарства на території міста
неповнолітнім та порушень громадського порядку відвідувачами закладів
виконавчим комітетом міської ради постійно проводиться роз’яснювальна
робота з суб’єктами господарювання.
На адресу Пирятинськиго РВ УМВС України в Полтавській області
систематично направлялися листи щодо вжиття заходів впливу до порушників.
Проте впродовж 9 місяців 2013 року робота районного відділу УМВС в цьому
напрямку була недостатньою, інертною, тому мали місце випадки, коли
суб’єкти господарської діяльності, отримавши ліцензію на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями, здійснювали торгівлю вказаною групою товарів без
погодження виконкомом міської ради режиму об’єкта торгівлі, чим
порушували чинне законодавство. Прикладом є: ФОП Дорошенко І.О. (кафе
„Хмільна осінь“), ФОП Повшедна О.П. (бар, більярд „Картель“ ) та інші.
З метою популяризації здорового способу життя, запобігання негативним
проявам серед молоді, створення належних умов для занять фізичною
культурою і спортом на території міста виконавчим комітетом міської ради
підтримуються суб’єкти господарювання, які виявили бажання прийняти
активну участь в створенні та облаштуванні спортивних центрів (комплексів).
Так у квітні 2013 року почав функціонувати спортивно-оздоровчий центр
„ATHLETIC“ (вул.Червоноармійська, 66-Б) з тренажерним залом, фітнесклубом, кабінетом масажу, душовими кабінами (ФОП Войпанюк В.К.).
Відповідно до вимог виконавчого комітету міської ради власником
збережено цільове призначення об’єкта,
приміщення переобладнано під
спортивно-оздоровчий центр, цим самим виконано умови конкурсу.
На території міської ради є ще декілька об’єктів, які перебували в
комунальній власності та в 2004 і 2006 роках були продані шляхом конкурсних
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торгів, але з обов’язковим дотримання конкурсних умов при подальшому
використанні цих об’єктів:
міська лазня (вул. Жовтнева, 21) – конкурсна умова: дотримання
цільового призначення;
нежитлові приміщення № 6 та № 8 (вул. Червоноармійська) – конкурсна
умова: знесення цих об’єктів з подальшим будівництвом сучасного
торговельного об’єкта.
Виконавчим комітетом міської ради проводиться відповідна робота з
власниками вказаних об’єктів на предмет дотримання умов конкурсу.
Впродовж багатьох років Пирятинська міська рада тісно співпрацює з
місцевими виробниками молочної продукції, ковбасних та м’ясних виробів
(ПАТ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Укрторгпродукт“ та іншими), надаючи
перевагу в здійсненні замовлень продукції для дошкільних навчальних
закладів, цим самим підтримуючи місцевого виробника.
Окрім цього, міська рада постійно надавала пріоритетне право вказаним
суб’єктам господарювання у 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).
На сьогодні всі приміщення фірмових об’єктів сироробного заводу здані
основними власниками в оренду фізичним особам – підприємцям. В
орендованих приміщеннях реалізується в широкому асортименті продукція
місцевих виробників, але за цінами, вищими, ніж в містах Полтава, Прилуки та
Хорол, що створює незадоволення серед жителів міста (покупців). Проте,
міською радою проводиться робота щодо відновлення вказаними об’єктами
статусу об’єктів фірмової торгівлі з встановленням цін на продукцію виробника
з мінімальною націнкою.
З метою забезпечення виконання законодавства у сфері захисту прав
споживачів при виконавчому комітеті функціонує громадська приймальня з
питань захисту прав споживачів. Провідним спеціалістом з питань торгівлі,
обліку та приватизації комунального майна відділу будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства виконкому міської ради було надано
допомогу 15 споживачам у вирішенні питань щодо обміну неякісних товарів,
поверненню коштів за товари, надано відповідну консультативну допомогу з
питань, віднесених законодавством до компетенції органів місцевого
самоврядування. Проведено роз’яснювальну роботу з
суб’єктами
господарювання щодо дотримання вимог чинного законодавства у сфері
торгівлі та захисту прав споживача.
Важливим напрямком сприяння розвитку малого підприємництва в
діяльності виконавчого комітету на 2014 рік може бути залучення суб’єктів
господарювання до участі у Програмах Полтавського регіонального фонду
підтримки підприємництва.
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На сьогодні основними проблемними питаннями залишаються :
неврегульованість законодавчих актів в сфері торговельного провадження
та порядку видачі ліцензій на алкогольні напої;
ліквідація стихійної торгівлі навколо міського ринку, в районах АС-1,
залізничного вокзалу та інших місцях;
легалізація найманої робочої сили суб’єктами господарювання;
низький рівень обслуговування в сферах торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування;
недостатня кількість об’єктів по наданню послуг по ремонту годинників,
по прийому склотари та іншої вторсировини.
Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я,
культури, фізичної культури і спорту
Пріоритетним напрямом у діяльності міської ради є створення умов для
надання якісної дошкільної та позашкільної освіти. 5 міських та 1 сільський (в
с.Калинів Міст) дошкільних навчальних закладів відвідують 620 дітей.
На забезпечення нормального функціонування дошкільної освіти було
виділено 5937,4 тис. грн. (видатки 2012 року склали 5982,5 тис. грн.).
Видатки на харчування дітей склали 973,5 тис. грн. (в середньому по 15
грн. в день на одну дитину), в тому числі: 375,2 тис. грн. – батьківська плата.
Раціон харчування збалансований, дотримуються всі необхідні норми.
На оплату енергоносіїв дитячих садків бюджет міської ради витратив
967,8 тис. грн.
Крім того, у 2013 році вживалися заходи щодо покращення матеріальнотехнічної бази закладів:
у ДНЗ „Пролісок“:
проведено заміну бокової частини паркану на суму 3500 грн.;
проведено заміну вуличної мережі теплопостачання від котельні до
приміщення дитсадка;
у ДНЗ „Берізка“:
проводиться ремонт кухні (замінено 5 вікон на сучасні металопластикові
енергозберігаючі) та підсобних приміщень (відремонтовано стіни, стелю,
підлогу), вартість робіт і матеріалів склала – 33,7 тис. грн.;
проведено монтаж та обв’язку сучасного нового котла із системного
захисту замість старого, який вийшов з ладу (вартість робіт склала –
15,4 тис. грн.);
облаштовано насосно-каналізаційну станцію та каналізаційну мережу
(2 трубопроводи, діаметр яких 50 та 60 мм, довжина 190 м), вартість робіт та
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матеріалів – 25,9 тис. грн.), що дасть можливість зекономити кошти, які раніше
витрачалися на вивезення рідких нечистот.
Крім того, для дошкільних навчальних закладів придбано:
м’який інвентар на суму 29600 грн.;
посуд – 16503,50 грн.;
контейнери для ТПВ – 12000 грн.;
електротовари ( 3 холодильники, пральна машина, електром’ясорубка) –
21899,9 грн.;
стільці – 87 шт. – 6090 грн.;
комплект меблів – 2380 грн.
Позашкільна освіта
869 учнів з міста та сіл отримують якісні послуги з фізичного,
технічного та естетичного виховання в Будинку дитячої та юнацької творчості
та Станції юних техніків.
Для функціонування цих закладів з коштів міського бюджету виділено
1065,4 тис. грн., в т.ч. 524,9 тис. грн. субвенції з державного бюджету.
У 2013 році в Будинку дитячої та юнацької творчості проведено заміну
витяжної димохідної труби, яка вийшла з ладу на нову. Вартість робіт склала –
7 тис. грн.
З метою забезпечення якісного та змістовного літнього відпочинку дітей
в міських закладах освіти реалізовано такі Програми, як:
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в
профільному дитячому оздоровчому таборі „Юні умільці“ при БДЮТ –
7560 грн.;
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в
профільному дитячому оздоровчому таборі „Сузір’я“ при СЮТ – 7560 грн.;
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в таборі з
денним перебуванням „Сонечко“ Калиновомостівської школи І-ІІ ступенів –
8000 грн.;
міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в спортивнооздоровчому таборі „Старт“ при ДЮСШ – 6300 грн.
В рамках реалізації Програми „Шкільний автобус“ забезпечується
безкоштовний підвіз учнів із сіл Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище – 23865
грн.
На території міської ради функціонує сільський Будинок культури в
с. Калинів Міст.
З міського бюджету на заклад культури виділено кошти в сумі
27,3 тис. грн.
Впродовж 2013 року проводилися культурні заходи по відзначенню свят,
які передбачені міською цільовою програмою культурно-мистецьких заходів на
2013 рік, - свято „Проводи зими“, Міжнародний жіночий день 8-го Березня,
відкриття купального сезону на о.Масальський, День Перемоги, День захисту
дітей, День Молоді, День Конституції, свято Івана Купала, День Незалежності,
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День міста, 70-річчя з дня визволення м.Пирятин від німецько-фашистських
загарбників, День села в с.Калинів Міст, День українського козацтва, День
інвалідів, новорічно-різдвяні свята та інші.
Для проведення культурно-мистецьких заходів з міського бюджету
використано 47,7 тис.грн. (із запланованих 77,9 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 2013 році:
було виготовлено і встановлено 6 тенісних столів на літніх спортивних та
дитячих майданчиках (вул. Полтавська; Червоноармійська, 66А, 66Б;
Червоноармійська, 4А, 4Б; Мікромістечко; загальноосвітня школа № 1, БДЮТ);
проведено переоблаштування футбольного поля на літньому майданчику
по вул. Полтавська;
облаштовано волейбольний майданчик по вул. Червоноармійська, 4А;
проведено ремонт футбольних воріт в с.Калинів Міст та за сприяння
виконкому міської ради забезпечено участь футбольної команди с.Калинів Міст
в чемпіонаті району по футболу;
проведено
укомплектування
дошкільних
навчальних
закладів
інструкторами з фізичної культури відповідно до нормативних показників;
реалізовано міську цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту
Пирятинської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства „Колос“ – 64,7 тис. грн.
Крім того, через реалізацію міської Програми культурно-мистецьких
заходів проведено волейбольні та шахові турніри – 3,5 тис. грн.).
З метою розв’язання проблеми забезпечення житлом лікарів, в тому числі
молодих, міською радою в рамках Програми забезпечення лікарів
Пирятинського району службовим житлом на 2013-2017 роки виділено кошти у
розмірі 80,0 тис. грн. для співфінансування придбання службової квартири.
Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища
Традиційно, одним із найважливіших питань в діяльності міської ради
залишаються питання земельних відносин, як в обліку землі, так і по
встановленню та справлянню платежів за землю.
Так в зв’язку з рішенням Харківського апеляційного суду за позовом
спілки підприємців району 11 лютого 2013 року було відмінено рішення шостої
сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 12 квітня 2011 року про
введення в дію нової грошової оцінки земель м.Пирятин. У зв’язку з цим
двадцять п’ятою сесією Пирятинської міської ради шостого скликання від
06 березня 2013 року було прийнято нове рішення „Про розробку технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин“.
ТОВ „Консультаційний центр“ розроблено технічну документацію з
нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин, яка пройшла повну відповідну
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процедуру оприлюднення, обговорення та затвердження, як регуляторний акт.
Рішення „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель м.Пирятин“ було прийнято двадцять сьомою сесією
Пирятинської міської ради шостого скликання 26 червня 2013 року. На цій же
сесії затверджено ставки орендної плати за земельні ділянки
несільськогосподарського призначення на 2014 рік.
Протягом звітного року проводилася робота по укладенню та поновленню
договорів оренди землі в межах м. Пирятин (укладено 22 нових договорів),
моніторингу плати за земельні ділянки комунальної власності, державної
реєстрації земельних ділянок.
Робота щодо справляння плати за землю надала змогу виконати доходну
частину міського бюджету. За 2013 рік до бюджету міста надійшло коштів від
орендної плати за землю на суму 3228,16 тис. грн., що на 260,48 тис. грн.
більше в порівнянні з 2012 роком.
Укладено
угоди
про
соціально-економічне
партнерство
із
сільськогосподарськими підприємствами та орендарями земельних часток
(паїв) на загальну суму 100435 грн. Кошти направлено на підключення ДНЗ
„Берізка“ до централізованої каналізаційної мережі міста та на закупівлю
світильників для вуличного освітлення.
Стало хорошою традицією проведення зборів з власниками земельних
часток (паїв) - жителів сіл Верхоярівка, Калинів Міст та орендарями. У березні
2013 року було проведено сходку, на якій керівники сільськогосподарських
підприємств проінформували про виконання договорів оренди та сплату за
використання земель власників земельних часток (паїв). В ході обговорення
жителі сіл Верхоярівка та Калинів Міст озвучили питання про можливість
узаконення земельних ділянок, якими вони користуються вже більше 15 років.
За дорученням міського голови відділом з земельних та екологічних питань
виконавчого комітету спільно з головами квартальних комітетів сіл було
проведено відповідну роботу, в результаті якої близько 60 жителів отримали
право узаконення земельних ділянок, які вони використовували для ведення
городництва.
у квітні 2013 року проведено щорічну інвентаризацію земельних ділянок
для ведення городництва в районі автошляху в напрямку с.Тарасівка (права
сторона), в районі ДП „Пирятинське лісове господарство“ та в с.Ївженки.
Затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земельних
ділянок під дошкільними навчальними закладами міста.
Проблемним питанням в місті залишається виділення земельних ділянок
для індивідуального молодіжного будівництва. Фактично такі ділянки в
існуючих межах міста відсутні. Але разом з цим є житлові масиви (вулиці:
Козацька, Польова, Дмитра Луценка, Зелена), де в свій час були масово роздані
земельні ділянки під забудову. Проте забудова не проводиться, земельні
ділянки використовуються не за призначенням (для ведення городництва). У
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звітному році із цього масиву вилучено з користування та надано громадянам
міста 1 земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд. Така робота проводитиметься і в подальшому.
Впродовж 2013 року відділом із земельних та екологічних питань
виконкому міської ради проводилася робота з врегулювання 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.
За звітний період відділом із земельних та екологічних питань розглянуто
та опрацьовано 447 заяв і звернень із земельних питань. З них по 287 заявах
підготовлено для розгляду на сесії для прийняття остаточного рішення, а саме:
22 – продовження договорів оренди земельних ділянок з фізичними та
юридичними особами;
5 – припинення договорів оренди землі у зв’язку зі зміною власника
будівлі;
119 – надання дозволів громадянам на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації (відновлення) меж присадибних земельних
ділянок (індивідуальна забудова);
62 – затвердження технічної документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства
та передачу їх безоплатно в приватну власність громадянам міста;
44 – надання дозволів приватним підприємцям та підприємствам міста на
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);
21 – надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування
індивідуальних гаражів;
14 – затвердження проектів відведення земельних ділянок для
обслуговування індивідуальних гаражів.
Повноваження у сфері охорони
навколишнього природного середовища
Впродовж 2013 року проводилися планові природоохоронні заходи та
заходи щодо покращення благоустрою міста, зокрема:
придбано сміттєвоз на базі автомобіля МАЗ 33702, 44 євро та 30
звичайних контейнерів для збирання ТПВ;
придбано бульдозер Т-130 для проведення робіт по впорядкуванню
полігону твердих побутових відходів;
завершено облаштування шести майданчиків для збору ТПВ в районах
багатоповерхової забудови;
ліквідовано 6 стихійних сміттєзвалищ по вул. Полтавська, Завокзальна,
Кулініча, Червоноармійська та у селах Заріччя і Голобородька;
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проведено озеленення території міста та територій прилеглих до ДНЗ;
проведено благоустрій території цвинтаря, збудовано паркан з боку
вул. Цибаня;
видано 38 ордерів на видалення зелених насаджень;
спиляно 134 аварійних дерева, з них: 30 на території цвинтаря, 34 на
території вулиць міста, 70 по вул. Гребінківська (дерева розміщені в охоронній
зоні мереж ПАТ „Лубнигаз“);
насаджено фруктові дерева на територіях ДНЗ на суму 1,5 тис. грн.;
проведено озеленення території міста декоративними саджанцями та
деревами на суму 2,0 тис. грн.
Спільно з громадською організацією „Жіночі ініціативи“ проведено акцію
„За чисте довкілля“ в рамках всеукраїнської акції „Зробимо Україну чистою“
за участю підприємств, установ, організацій та громадськості міста, під час
якої висаджено:
по вул. Жовтнева (березова алея) – 30 саджанців беріз;
по вул. Спартака (парк на вул. Спартака) – 20 саджанців беріз;
біля майданчика відпочинку (вул. Леніна в районі житлового будинку
№14) 15 саджанців самшиту вічнозеленого.
Вперше проведено конкурс з благоустрою міста „Найкращий будинок та
благоустрій території“, визначено переможців у двох номінаціях. У номінації
„Найкращий багатоповерховий будинок“ та „Найкращий приватний будинок“
змагалися три приватних та три багатоповерхових будинки.
Усі учасники конкурсу були нагороджені грамотами, цінними
подарунками та пам’ятними табличками: „Двір зразкового порядку“ , „Будинок
зразкового стану“.
З метою екологічного виховання населення на сторінках районної газети
„Пирятинські вісті“ запроваджено постійну рубрику „Благоустрій“.
За порушення Правил благоустрою та утримання території міста до
адміністративної відповідальності притягнено 5 осіб, попереджено 144 особи.
З залученням працівників Пирятинського РВ УМВС України в
Полтавській області проведено рейди по виявленню фактів паління листя в
осінній період.
Для наведення належного санітарного стану на території міста міською
радою залучено з районного центру зайнятості робітників для виконання
громадських робіт з благоустрою.
Проведено закупівлю дорожніх знаків для повної їх заміни на
центральних вулицях міста.
Відремонтовано та пофарбовано дитячі майданчики в районі
багатоквартирного житлового будинку по вул. Леніна, 14 та по вул. Леніна, 8
(в районі кафе „Казка“), в житлових масивах по вул. Спартака та
вул. Полтавська.
Проведено роботи по обрізці гілок дерев в районі багатоповерхової
забудови по вул. Полтавська, вздовж всієї вул. Червоноармійська.
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9 листопада 2013 року проведено зустріч з жителями вул. Саксаганського,
Матросова, Дзержинського та Миру по питанню організації вивозу твердих
побутових відходів з цього мікрорайону міста.
У рамках проекту „Сприяння економічному розвитку та зайнятості“, що
втілюється в Україні німецьким товариством міжнародного співробітництва
„Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH“ за
дорученням Федерального Міністерства економічного співробітництва та
розвитку (BMZ) 23 грудня 2013 року проведено засідання круглого столу на
тематику „Агротехніка та технології органічного виробництва. Сертифікація
органічного виробництва“.
Головною метою зустрічі є допомога жителям населених пунктів
Пирятинської міської ради у пошуку шляхів самозайнятості, в першу чергу
сільського населення, розвитку виробництва органічної продукції шляхом
підвищення рівня обізнаності та знань різних цільових груп, популяризація і
застосування органічного методу виробництва.
Реалізується проект Програми Ради Європи „Посилення інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування“, в рамках якого проведено
два засідання робочої групи по покращенню послуг з благоустрою міста за
наступними напрямками:
„Утримання доріг, тротуарів, доріжок“, „Вуличне освітлення“,
„Утримання зелених насаджень“, „Благоустрій та утримання прибудинкової
території“.
Актуальним на сьогодні залишається питання розробки схеми санітарної
очистки міста та її практичне впровадження.
Повноваження у сфері соціального захисту 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 цей рік не є виключенням, інвалідам по зору
надавалась 50 % пільга по оплаті за послуги стаціонарного телефонного зв’язку
на суму 3,0 тис. грн. 16 громадянам.
З числа інвалідів, ветеранів війни та праці та інших малозабезпечених
категорій надано цільову грошову допомогу з бюджету міської на лікування 28
осіб в сумі 18,2 тис. грн. (в 2012 році –
15,0 тис.грн.), з них:
6 онкохворим – 7000 грн.;
3 тяжкохворим – 4600 грн.;
19 особам – 6600 грн.
Заяви від громадян з цього питання розглядає комісія по попередньому
розгляду матеріалів для надання разової грошової допомоги малозабезпеченим
та хворим громадянам.
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Протягом року використано 9,0 тис. грн. на поховання громадян, що не
досягли пенсійного віку, 18 особам, які здійснили поховання.
Питання опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом
здоров’я не можуть самостійно забезпечити свої права і здійснювати обов’язки,
допомагає виконкому вирішувати його дорадчий орган – опікунська рада.
За звітний період опікунська рада провела 8 засідань, на яких розглянуто
16 справ та прийнято відповідні рішення.
Відповідно до рішення виконкому в комунальному підприємстві
„Каштан“ було створено додаткові робочі місця для організації та проведення
оплачуваних громадських робіт згідно з укладеним з районним центром
занятості договором.
На зазначені цілі з міського бюджету використано 42,0 тис. грн.
(відпрацьовано 1062 людино-днів). В рамках співфінансування державної
програми на виконання громадських робіт по благоустрою міста (проведення
робіт по впорядкуванню місць відпочинку на острові Масальський,
упорядкування
міського
цвинтаря)
районним
центром
зайнятості
профінансовано на аналогічну суму. 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 спеціальні робочі місця для осіб, які неспроможні конкурувати
на ринку праці, або обмежено працездатні (4 місця).
В рамках співпраці міської ради з Пирятинською районною організацією
інвалідів „Союзу організацій інвалідів України“ для фінансування заходів
клубу інвалідів „Мрія“ виділено кошти в сумі 3,0 тис.грн.
Сесією міської ради було прийнято рішення про підтримку обдарованої
молоді в галузі спорту. Спортсменці першого розряду, члену юнацької збірної
команди Полтавської області, чемпіонці України з двоборства Полтавець О.В.
проводилися виплата матеріальної допомоги на харчування.
Соціальний захист ветеранів війни, армії та праці забезпечується також
реалізацією програми районної організації ветеранів, на що виділено 8,6 тис.
грн. з міського бюджету.
В оздоровчий період для дітей-сиріт було придбано 9 путівок у
спортивно-оздоровчий табір „Ромашка“ (Тернопільська область) на суму
12,9 тис. грн.
Повноваження у галузі зовнішньо-економічної діяльності
Виконком міської ради продовжує підтримувати та розвивати зв’язки з
іноземними партнерами.
У 2013 році делегація з міста Пирятина відвідала польських колег з гміни
Лежайськ. В ході офіційного візиту члени делегації, до складу якої входили
працівники міської ради, районної державної адміністрації, члени виконкому,
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громадськості, детально вивчали систему роботи у сфері надання
адміністративних послуг для того, щоб запровадити в міській раді
функціонування Центру муніципальних послуг.
Керівництвом Щецинського регіонального центру Фундації Розвитку
місцевої демократії (Польща), з яким Пирятинська міська рада у 2012 році
успішно реалізувала пілотний проект „Прозора Україна“ у громадському
діалозі“, подало заявку спільно з Пирятинською міською радою про створення
та відкриття в Пирятині Центру компетентності з питань деліберації в Україні.
Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
У 2013 році забезпечено захист законних прав громадян в цивільних,
адміністративних, господарських судах (прийнято участь в більш ніж 70
судових засіданнях та проведено контроль на предмет правомірності позовних
заяв про визнання права власності на нерухоме майно, поновлення строку
прийняття спадщини тощо).
Проведено претензійну роботу з суб’єктами господарювання щодо
укладення договорів. За результатами претензійної роботи укладено 15
договорів про пайову участь (внесок) замовника у створені і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів
містобудування на території м. Пирятин на загальну суму 266516,0 грн.
За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання
працівниками міської ради розроблено та укладено 152 господарських
договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання
послуг.
При виконавчому комітеті здійснює діяльність громадська приймальня по
наданню безоплатної юридичної допомоги.
Діяльність адміністративної комісії при виконкомі міської ради
Адміністративною комісією при виконкомі міської ради розглянуто
43 адміністративні протоколи, в тому числі з накладенням штрафних
санкцій - 37 на загальну суму 12135,0 грн. та санкцій у вигляді
попередження - 4, а саме:
ст. 152 КУпАП „Порушення правил благоустрою“ – 15 справ;
ст. 154 КУпАП „Порушення правил тримання собак і котів“ – 1 справа;
ст. 155 КУпАП „Порушення правил торгівлі“ – 3 справи;
ст. 156 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі алкогольними напоями
і тютюновими виробами“ – 5 справ;
ст. 159 КУпАП „Порушення правил торгівлі на ринках“ – 3 справи;
ст. 180 КУпАП „Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння“ –
3 справи;
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ст. 182 КУпАП „Порушення правил додержання тиші в населених
пунктах і громадський місцях“ – 9 справ;
ст. 183 КУпАП „Неправдиві повідомлення міліції“ – 4 справи.
Слід зазначити, що в продовж 2013 року спостерігалося зменшення
добровільного виконання громадянами постанов адміністративної комісії про
накладення штрафних санкцій. Також зменшився відсоток примусово
виконаних постанов, переданих на виконання до відділу державної виконавчої
служби Пирятинського районного управління юстиції. А деякі постанови
взагалі були повернуті без виконання з обґрунтуванням, що у боржника
відсутнє майно за рахунок якого можливо відшкодувати штраф.
Щоб запобігти подальшому зменшенню показників виконання
накладених санкцій провідним спеціалістом з правових та гуманітарних питань
виконавчого комітету проводиться роз’яснювальна робота серед осіб, які
притягуються до адміністративної відповідальності, про переваги
добровільного виконання постанов адміністративної комісії та підсилена
співпраця з відділом державної виконавчої служби Пирятинського районного
управління юстиції щодо примусового виконання вищезазначених постанов.
2013 рік був непростий, особливо друга його половина. Події останніх
місяців створили напружену ситуацію в нашому суспільстві.
Проте, незважаючи на величезні проблеми з казначейським
обслуговуванням, станом проплат за взятими зобов’язаннями, залученням до
виконання робіт підрядних організацій, нам вдалося зробити немало, але
попереду завдань ще більше, бо в нас ще багато роботи по вирішенню проблем
громади.
Все, що зараз відбувається в країні, у бюджетній сфері розпочалося ще
півтора року тому. Про проблеми з казначейством ми неодноразово говорили,
направляли офіційні листи та звернення до органів влади вищого рівня.
Своє відношення до останніх подій ми засвідчили ще 3 грудня –
підняттям прапора Євросоюзу. Це одностайне рішення було прийнято
колективом міської ради на загальних зборах членів колективу. Зрозуміло, що
простим людям важко повірити і зрозуміти, що маючи в бюджеті міської ради
чесно зароблених 7,5 млн. грн., ми не можемо ними скористатися. А на цю суму
скільки можна було б зробити для міста і по ремонту доріг, і житлового фонду,
освітлення вулиць…
Тому хочеться згадати відомий вираз, що політикани думають про
наступні вибори, а справжні політики, люди, які справді дбають про
батьківщину – про наступні покоління. Тому переконаний, що нам небайдуже
майбутніх наших дітей, нашого міста і країни. А хорошого результату можна
досягти лише завдяки спільній, кропіткій та злагодженій праці колективу
міської ради, членів виконавчого комітету, депутатського корпусу і
громадськості.
Думаю, що такий підхід ми збережемо і надалі.
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Бажаю всім нам подальшої успішної роботи на благо Пирятина,
взаєморозуміння, поваги, енергії та натхнення у справах!
Хочу подякувати всім, хто вкладає частину душі і серця в спільну справу
– покращення життєдіяльності нашого міста. Розраховую на співпрацю з усіма
конструктивними силами міста, тими, хто націлений на результат і ділове
співробітництво.
На завершення дякую всім за увагу і підтримку!

