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Про затвердження Плану 

соціально-економічного розвитку  

Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України“, з метою реалізації заходів Стратегії 

розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 

від 23 грудня 2020 року № 103, забезпечення сталого економічного та соціально-

культурного розвитку громади, враховуючи протокол громадських слухань від 11 

березня 2021 року, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі – План), що додається. 

2. Виконкому міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених 

Планом.  

3. Відповідальність за виконання заходів Плану покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, контроль за 

виконанням рішення – на голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова   А.СІМОНОВ 
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ВСТУП 
 

План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської  

територіальної громади на 2021 рік (далі – План) розроблено виконавчим 

комітетом Пирятинської міської ради за участі депутатського корпусу міської 

ради, представників громадськості та бізнесу.  

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є Закони України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, „Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, „Про 

стимулювання розвитку регіонів“, „Про засади державної регіональної 

політики“, постанови КМУ від 16.03.2016 року № 200 „Деякі питання надання 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад“ (зі змінами). 

План спрямовано на досягнення стратегічних цілей: 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від від 5 серпня 2020 р. № 

695; 

Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 

грудня 2020 року № 27; 

Стратегії розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 103. 

Метою Плану є забезпечення динамічного, збалансованого розвитку 

народно-господарського комплексу громади, шляхом: 

економічного розвитку громади, 

створення комфортних умов на території громади, 

створення свідомої та активної громади з високою якістю життя. 

Структура Плану сформована на підставі Методичних рекомендацій щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку територіальних громад, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30.03.16 року № 75, і складається з  розділів: 

1. Аналітична частина. 

2. Цілі та пріоритети розвитку. 

3. Основні завдання та механізми реалізації. 

4. Моніторинг та оцінка результативності. 

Розділ1. „Аналітична частина“ містить інформацію про стан розвитку  

основних галузей економіки і соціально-культурної сфери громади, бюджетні та 

фінансові характеристики, включаючи прогноз бюджету на 2021 рік, 

характеристику наявних проблем та SWOT-аналіз. 

Базовою основою Розділу 2. „Цілі та пріоритети розвитку“ є стратегічні 

цілі, визначені Стратегією розвитку Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки. 
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До Розділу 3. „Основні завдання та механізми реалізації“ включено перелік 

завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених у розділі 2. В 

окремих таблицях наведені переліки  місцевих (регіональних) програм та 

розвиткових проєктів. 

Розділ 4. „Моніторинг та оцінка результативності“ складається з 

індикаторів оцінки результативності виконання завдань і заходів Плану, та 

містить показники соціально-економічного розвитку Пирятинської МТГ. 

Реалізація заходів Плану здійснюватиметься переважно програмно-

цільовим способом, тобто будуть реалізовуватися  39 місцевих (регіональних) 

програм та, принаймі, 3 проєкти грантової підтримки.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для вирішення 

нагальних проблем громади у 2021 році, за оцінками, становить 88,5 млн. грн., 

для реалізації розвиткових проєктів – 2,95 млн. грн. Основними джерелами 

фінансування Плану є кошти державного, обласного бюджетів та  бюджету МТГ,  

кошти місцевих суб’єктів господарювання та населення.  

Прогнозований обсяг бюджетних надходжень у 2021 році становить 292,8 

млн. грн., з них надходжень від платників податків – 201,0 млн. грн., субвенції з 

інших бюджетів – 91,8 млн. грн. 

З метою залучення додаткових коштів для реалізації заходів Плану 

продовжиться співпраця з  грантовими програмами і проєктами вітчизняних та 

іноземних фондів.  

Обсяги фінансування заходів наведені, виходячи з оціночних 

характеристик на час розроблення Плану і, у разі необхідності, можуть 

уточнюватись та доповнюватись.  

Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії 

Пирятинської міської ради за пропозиціями виконавчого комітету. 
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Перелік скорочень 
 

АЗПСМ  - амбулаторія загальної практики сімейної медиціни 

АЗС         - автозаправочна станція 

АПК        - агропромисловий комплекс 

АТ           - акціонерне товариство 

БО           - благодійна організація 

ДП           - державне підприємство 

ЗДО         - заклад дошкільної освіти 

ДЮСШ   - дитячо-юнацька спортивна школа  

ДЮФЛ    - дитячо-юнацька футбольна ліга 

ЗОШ        - загальноосвітня школа 

КП           - комунальне підприємство 

МСП       - малі та середні підприємства 

МТГ         - міська територіальна громада 

ММС       - міжмуніципальне співробітництво 

НП           - населені пункти 

НПП        - національний природний парк  

НСЗУ       - Національна служба здоровʼя України 

о.              - острів 

ОСГ         - особисте селянське господарство 

ПАТ        - публічне акціонерне товариство 

ПП          - приватне підприємство 

ПММ      - паливно-мастильні матеріали 

СГД        - субʼєкт господарської діяльності  

СЮТ       - станція юних техників  

ТОВ        - товариство з обмеженою відповідальністю 

ФАП       - фельдшерсько-акушерський пункт 

ФГ           - фермерське господарство 

ФОП       - фізична особа-підприємець 

ЦНАП    - центр надання адміністративних послуг 

ЦДЮТ    - центр дитячо-юнацької творчості 
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1. Аналітична частина. 
 

1.1.  Географічне розташування та ресурсна база.  
 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р.      

№ 721-р „Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Полтавської області“ до Пирятинської територіальної 

громади  увійшли територіальні громади: 

 
Назва 

територіальної 

громади 

Код населеного 

пункту - 

адміністративного 

центру 

територіальної 

громади згідно з 

КОАТУУ 

Назва населеного 

пункту -

адміністративного 

центру 

територіальної 

громади 

Назви територіальних громад 

(населених пунктів), території 

яких входять до складу 

території територіальної 

громади 

Назва району чи міста 

обласного значення, до 

якого входить 

адміністративний центр 

територіальної громади 

Пирятинська 5323810100 м.Пирятин Пирятинська міська, 

 Березоворудська, 

Білоцерківська, 

Вікторійська, Грабарівська, 

Давидівська, Дейманівська, 

Каплинцівська, 

Малютинська,  

Олександрівська, 

Сасинівська,Смотриківська, 

Теплівська, Харківецька 

сільські (колишній 

Пирятинський район) та 

Куріньківська сільська 

 (колишній Чорнухинський 

район) 

 

 

Лубенський 

район 
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Загальна площа території Пирятинської міської територіальної громади 

становить 931,3 кв. км, у тому числі площа міста Пирятин – 118,8 кв. км, площа 

сільських населених пунктів, які входять до міської ради – 812,5 кв. км.  

 

Таблиця 1. Структура земель 

 

Категорія земель: Площа, кв. км 

Землі сільськогосподарського призначення, 

у т.ч.: рілля - 

           сіножаті - 

           пасовища - 

           багаторічні насадження - 

758,7 

749,6 

    1,7 

    7,1 

    0,3 

Землі лісогосподарського призначення    68,8 

Інші землі  103,8 

Разом  931,3 
 

Адміністративний центр Пирятинської МТГ – місто Пирятин, який 

розташований на відстані 156 км від столиці України міста Київ, відстань до 

обласного центру міста Полтави залізницею – 183 км, шосейними дорогами – 190 

км, до міжнародного аеропорту „Бориспіль“ – 119 км.  

Відстані до сільських населених пунктів-центрів старостатів від центру 

громади міста Пирятин: с.Олександрівка – 12 км, с.Калинів міст – 6 км, 

с.Березова Рудка – 29 км, с.Білоцерківці – 23,3 км, с.Велика Круча – 9,9 км, 

с.Вікторія – 25 км, с.Грабарівка – 25 км, с.Давидівка – 24 км, с.Дейманівка – 11,3 

км, с.Каплинці – 14,9 км, с.Курінька – 20,2 км, с.Малютинці – 25 км, с.Сасинівка 

– 16,4 км, с.Смотрики – 33 км, с.Теплівка – 35 км, с.Харківці – 8,6 км. 

Територія громади межує безпосередньо з Гребінківською міською 

громадою, Новооржицькою селищною громадою, Чорнухинською селищною 

громадою Лубенського району Полтавської області, Варвинською селищною 

громадою, Линовицькою селищною громадою, Яблунівською сільською 

громадою Прилуцького району Чернігівської області, Шрамківською сільською 

громадою Золотоніського району Черкаської області, Яготинською міською 

громадою Бориспільського району Київської області. 

Пирятинська МТГ розташована у лісостеповій фізико-географічній зоні 

західної частини Полтавської області. Клімат помірно-континентальний, 

переважно м’який, достатньо вологий. Зима малосніжна, нестійка, порівняно 

тепла, літо тепле і помірно вологе. Середня температура повітря за рік становить 

7,6°С - 8,6°С. Режим зволоження території створює в цілому позитивний баланс 

вологи в ґрунті. Ландшафт території громади включає в себе лівобережну 

заплаву низького рівня та декілька підвищень, які вкриті лісом або трав’янистим 

покривом природного походження. Територією Пирятинської  громади протікає 

2 річки: Удай (протяжність – 327 км) та Перевод (протяжність – 50 км). Ґрунти 

відносяться до таких основних типів: чорноземи, сірі лісні, піщані, заплавні, 
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болотні. Найбільш розповсюджені – чорноземи, найродючіші види ґрунтів. До 

ресурсної бази громади належать, також, поклади піску, глини, очерету. 

Транспортна мережа загального користування складається із залізничних 

колій довжиною 0,028 тис. км та автомобільних доріг загальнодержавного і 

місцевого значення 0,538 тис. км, в т.ч. 43,6% – з твердим покриттям. 

Територією громади проходить автошлях міжнародного значення М03 

Київ-Харків-кпп „Довжанський“, який збігається з частиною європейського 

автомаршруту E40 (Кале-Брюссель-Краків-Київ-Волгоград-Ташкент-Алмати-

Ріддер), а також автодороги до Сум, Чернігова та в напрямку до міста Гребінка.  

Залізниця проходить через м.Пирятин – проміжну залізничну станцію 4 

класу на лінії Гребінка-Бахмач з навантажувально-розвантажувальною 

дільницею, село Давидка (проміжна залізнична станція 5 класу „Грабарівка“), 

села Верхоярівка, Сасинівка та Першотравневе (пасажирські залізничні зупинні 

пункти). 

 Територія громади має розвинутий зв’язок та телекомунікації.  

До основних переваг географічного розташування та ресурсної бази 

громади відносяться: 

вдале географічне розташування на перехресті шляхів загальнодержавного 

значення; 

відстань до столиці України м.Київ та чотирьох обласних центрів 

м.Полтава, м.Черкаси, м.Суми та м.Чернігів не перевищує 200 км; 

зручне транспортне сполучення та добра транспортна інфраструктура; 

помірно-континентальний клімат; 

багаті природні ресурси – 2 річки (Удай та Перевод), змішані ліси, родючі 

ґрунти, поклади піску, глини, очерету; 

кліматичні умови та якісний склад земель сприяють розвитку АПК. 

 

1.2. Демографія. 
 

Чисельність населення Пирятинської МТГ у складі, який затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 721-р „Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 

громад Полтавської області“, на 01.01.2020 становить 30,6 тис. осіб, що на 419 

осіб або на 1,4% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. 

Причинами зменшення кількості населення громади є від’ємний як 

природний, так і міграційний приріст населення. Природне скорочення 

населення  зумовлено значним перевищенням смертності над народжуваністю (у 

3,3 рази більше). Серед основних причин смертності виділяються такі класи 

хвороб: хвороби системи кровообігу (72,4% – хворіє третина населення), 

новоутворення (13,3%), зовнішні причини (4,1%). 

 Сальдо міграції було від’ємним і складало 16 осіб, при цьому чисельність 

прибулих становила 636 осіб, чисельність вибулих – 652 особи. За оцінками, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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більшість мігрантів брали участь у внутрішньорегіональній та міжрегіональній 

міграції.  

Таблиця 2. Основні демографічні показники, осіб 

 
 

№ 

Назва населеного 

пункту 

01.01.2019 Природний приріст Міграційний 

приріст 

01.01.2020 

Кількість 

живонароджених 

Кількість 

смертей 

Прибулих Вибулих  

1.  м.Пирятин 15391 * * * * 15240 

2.  с.Калинів Міст 333 * * * * 327 

3.  с.Замостище 173 * * * * 170 

4.  с.Верхоярівка 183 * * * * 180 

5.  с.Заріччя 205 * * * * 201 

6.  с.Ївженки 1 * * * * 1 

7.  с.Новоселівка 

(с.Голобородька) 

47 * * * * 46 

8.  с.Олександрівка 387 * * * * 381 

9.  с.Рівне 67 * * * * 66 

10.  с.Могилівщина 15 * * * * 15 

11.  с.Білоцерківці 306 * * * * 301 

12.  с.Яцини 385 * * * * 378 

13.  с.Березова Рудка 1508 * * * * 1482 

14.  с.Вечірки 293 * * * * 288 

15.  с.Крячківка 356 * * * * 350 

16.  с.Марʼїнське 74 * * * * 72 

17.  с.Велика Круча 1430 * * * * 1405 

18.  с.Мала Круча 35 * * * * 35 

19.  с.Повстин 434 * * * * 427 

20.  с.Вікторія 797 * * * * 783 

21.  с.Архемівка 72 * * * * 71 

22.  с.Грабарівка 480 * * * * 472 

23.  с.Давидівка 596 * * * * 585 

24.  с.Гурбинці 250 * * * * 246 

25.  с.Кроти 255 * * * * 251 

26.  с.Нові Мартиновичі 768 * * * * 755 

27.  с.Дейманівка 489 * * * * 481 

28.  с.Прихідьки 364 * * * * 358 

29.  с.Шкурати 12 * * * * 11 

30.  с.Каплинці 367 * * * * 361 

31.  с.Усівка 205 * * * * 202 

32.  с.Малютинці 568 * * * * 558 

33.  с.Сасинівка 543 * * * * 534 

34.  с.Кейбалівка 279 * * * * 274 

35.  с.Леляки 132 * * * * 130 

36.  с.Меченки 66 * * * * 65 

37.  с.Першотравневе 121 * * * * 120 

38.  с.Червоне 12 * * * * 11 

39.  с.Смотрики 730 * * * * 717 

40.  с.Теплівка 816 * * * * 802 

41.  с.Харківці 500 * * * * 492 

42.  с.Високе 99 * * * * 97 

43.  с.Вишневе 462 * * * * 454 

44.  с.Курінька 214 * * * * 210 

45.  с.Нетратівка 85 * * * * 83 

46.  с.Скибинці 95 * * * * 93 

 Разом: 31000 176 579 636 652 30581 

* - інформація відсутня 
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За гендерним складом переважають жінки, їх частка в загальній кількості 

становить 56%, відповідно, частка чоловіків – 44%. 

За віковими ознаками населення характеризується таким чином: 

діти до 17 років – 4596 осіб (15%), 

особи працездатного віку, 18-59 років – 17198 осіб (56%), 

особи пенсійного віку, 60 років і більше – 8787 осіб (29%). 

Рівень демографічного навантаження на осіб працездатного віку становить 

1,3 особи (17198 осіб / (4596 осіб + 8787 осіб)).  
 

1.3. Ринок праці. 
 

Станом на 01.07.2020 року ринок праці налічував  17198 осіб 

працездатного населення,  у тому числі жінок – 9631 особа, чоловіків – 7567 осіб. 

По територіальному признаку розміщення працездатного населення розподілено 

майже порівну: проживає у місті – 8823 особи, на селі – 8375 осіб. Рівень 

демографічного навантаження на 1000 осіб працездатного віку становить по 

місту – 727,3, а по сільських населених пунктах – 831,8.  

В економіці громади зайнято 7552 особи, або 43,9% від кількості населення 

працездатного віку. Найбільша частка зайнятого населення працює на 

підприємствах, установах, організаціях, які зареєстровані в МТГ  – 3969 осіб, 

решта – зайняті особистим селянським господарством – 2375 осіб, забезпечують 

себе роботою самостійно (включаючи підприємців та осіб, що займаються 

індивідуальною трудовою та творчою діяльністю) – 1057 осіб, працюють у 

субʼєктів господарювання, які не зареєстровані на території МТГ – 151 особа.                                                                                                             

Середньомісячна  заробітна плата одного штатного працівника у 

третьєму кварталі 2020 року оцінюється в розмірі  8645 грн., що на 19,2% більше, 

ніж у третьєму кварталі 2019 року, і становить 78,9% від середнього показника 

по області (10160,0 грн.). 

 

Таблиця 3. Основні показники ринку праці 

 

Назва показника та одиниця вимірювання 
2020 рік 

(станом на 01.07.2020) 

1  

Кількість населення працездатного віку, осіб 17198 

- у тому числі жінок, осіб 9631 

- у тому числі чоловіків, осіб 7567 

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 1111 

- у тому числі жінок, % 52,2 

- у тому числі молодь, % 33,5 

Рівень зареєстрованого безробіття, % 6,5 

Кількість субʼєктів господарювання - юридичних осіб, що мають найману 

працю 
321   

(у 2019р. -124) 

Кількість фізичних осіб-підприємців, що мають найману працю 216  

(у 2019р. – 259) 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у 

3 кварталі 2020 року 
8645 
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Станом на 01.07.2020  на обліку в Пирятинській районній філії Полтавської 

обласного центру зайнятості перебувало 1111 осіб (у тому числі 12 осіб з 

Куріньківської с/р), з них жінок – 580 осіб, молодь – 372 осіб, сільського 

населення – 84 особи. Рівень зареєстрованого безробіття становить 6,5% від 

кількості населення працездатного віку. Кількість зареєстрованих вакансій за 

січень-червень 2020 року – 344, з них:  з мінімальною заробітною платою – 185, 

до двох мінімальних заробітних плат – 159, більше 2 мінімальних зарплат – 0.  

У січні-червні 2020 року працевлаштовано 314 безробітних, з них на 

новостворені робочі місця –  9 осіб. 

Ситуація з легалізацією найманої праці в громаді характеризується таким 

чином: питома вага субʼєктів господарювання-юридичних осіб, які мають 

зареєстровану найману працю, у січні-червні 2020 року становить 38,5%, 

фізичних осіб-підприємців (ІІ-ІV група) – 30,5%. 

Незважаючи на активізацією роботи виконкому міської ради в напрямі 

виявлення та попередження порушень законодавства про працю, сектор 

легалізованої праці СГД-юридичних осіб зріс переважно за рахунок приєднаних 

сільських ради, а в частині ФОП, навіть, звузився (даються взнаки наслідки 

загальнодержавного карантину).   

З метою ознайомлення роботодавців про наслідки застосування 

нелегалізованої праці, а найманих працівників стосовно їхніх прав та 

позбавлення соціальних гарантій в разі неофіційного працевлаштування, 

головним спеціалістом-інспектором з праці управління економіки виконкому 

міської ради у 2020 році відвідано 146 суб’єктів господарювання та 90 найманих 

працівників, а саме: заклади громадського харчування, павільйони, кіоски, 

господарчі магазини, автомийки, які працюють на території громади. Міською 

комісією з легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення у 2020 

році проведено 5 засідань комісії, з них 3 виїзних (обстежено 66 СГД). За 

результатами інформаційно-роз’яснювальної роботи та рейдових виходів 

офіційно працевлаштовано 76 найманих працівників та 25 осіб зареєстрували 

господарську діяльність. 

Для забезпечення тимчасової зайнятості населення були організовані 

тимчасові робочі місця в КП „Каштан“. В рамках Програми зайнятості населення 

на 2020 рік, використано  128,5 тис. грн. за рахунок бюджету МТГ на організацію 

громадських робіт у сільській місцевості на території Олександрівського та 

Каливомостівського старостатів.  

Крім того, реалізується Програма організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт у 2020 році.  

Усього відпрацювало 6 порушників, на яких судовим рішенням накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно-

корисних робіт (фактично відпрацьовано 720 год.,  нарахована заробітна плата в 

сумі 19,1 тис. грн. та ЄСВ  4,9 тис. грн.). 
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1.4. Стан розвитку інфраструктури за 9 місяців 2020 року. 

 

1.4.1. Дорожньо-транспортне господарство. 
 

Транспортна система міської територіальної громади вцілому відповідає 

вимогам виробничої і соціальної сфери, має розгалужену інфраструктуру для 

надання всього комплексу транспортних послуг, забезпечує міжрегіональні та 

зовнішньоекономічні звʼязки. 

До складу залізничного транспорту входять станція „Пирятин“ 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці. Щоденно 

ходять приміські потяги на Гребінку, Прилуки, Бахмач, Ніжин. В літній період 

призначаються додаткові потяги, які йдуть в Одесу, Миколаїв, Херсон, а також 

в Білорусь та до Росії.  

Залізнична станція „Пирятин“, крім функції пасажироперевезень, має у 

своєму розпорядженні навантажувально-розвантажувальну дільницю. 

Автомобільний транспорт є важливою складовою частиною виробничої 

інфраструктури  територіальної громади. Транспортна мережа доріг загального 

користування становить  537540 п. м., з них питома вага автомобільних доріг з 

твердим покриттям – 43,6%.           

 

Таблиця 4. Структура дорожньої мережі 
 

 

Важливе значення для міжміських перевезень, зокрема для сполучення зі 

столицею та обласними центрами, мають автостанція „Пирятин“ ТДВ 

„Полтаваавтотранс“ та автостанція ТОВ „Зелений Слон“ м.Київ.  

Для обслуговування населення функціонує приватна служба таксі (близько 

100 таксомобілів). 

Мережа внутрішніх транспортних сполучень  налічує маршрути 

загального користування в межах МТГ у кількості 11 маршрутів, у тому числі: 

по м.Пирятин – 3, по селах – 8. Забезпечення населення автобусним сполученням  

становить 61,0% (не охоплено 2758 осіб (або 9% від загальної чисельності 

населення) – мешканців 18 сіл громади Замостище, Ївженки, Олександрівка, 

Могилівщина, Рівне, Марʼїнське, Мала Круча, Архемівка, Дейманівка, Шкурати, 

Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, Першотравневе, Червоне, Курінька, Нетратівка, 

Скибинці). На основних маршрутах задіяно 13 одиниць автотранспорту. 

  м.Пирятин, 

п.м. 

 

Сільські населені пункти, 

п.м. 

Приєднані сільські ради, 

п.м. 

Разом, 

п.м. 

 

Дорожня мережа 114330 29715 393495 537540 

В т.ч. 

асфальтобетонним 

покриттям 

 

42150 

 

15640 

 

176425 

    

 234215   

 з грунтощебеневим 

покриттям 

12075 3470 22710 38255 

грунтових 32225 10605  180660 223490 

тротуарів 27880 -  13700 41580 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
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Таблиця 5. Перелік затверджених автобусних маршрутів 

 
  Номер 

маршруту 

 

Назва маршруту, 

переможці конкурсу 

за маршрутом, термін 

дії договору 

Вид маршруту, 

довжина 

Кількість 

одиниць 

транспорту 

Ємність 

задіяного 

транспорту, 

пасажирів 

Кількість 

пільгових 

місць за 

один рейс 

№ 1 АС 1 – с.Калинів Міст  

(ФОП Реутенко А.І, 

договір) 

Міський, 

6,5 км 

2 34 2 

№ 2 АС 1 – Ринок (по вул. 

Січових Стрільців) 

(ФОП Козін В.М., 

договір) 

Міський, 

5,0 км 

3 63 2 

№ 3 Ринок – АС 1 (по вул. 

Гагаріна через вул. 

Київська) 

( ПрАТ „АТП-15343“, 

договір) 

Міський, 

5,0 км 

 

2 78 3 

107-18 Пирятин-Велика 

Круча  

(Боргун А.П.,  

договір з 23.02.2015  

по 23.02.2020) 

В межах МТГ, 

9,8 км 

2 

ПАЗ 32054 

СПГ 

ПАЗ 32053 

СПГ 

43 

 

41 

- 

104-18 Пирятин-Теплівка 

(Козін В.М., 

договір з 13.08.2014 

по 12.08.2019) 

В межах МТГ, 

31,8 км 

3 

ПАЗ 32051 

СПГ 

ПАЗ 3205-110-

СПГ 

РУТА 20 

35 

35 

19 

- 

106-18 Березова-Рудка-

Пирятин  

(Полтавська 

державна аграрна 

академія, 

 договір з 23.02.201 

по 22.02.2020) 

В межах МТГ, 

27,9 км 

1 

ЛАЗ 695 Н  

 

34 - 

104-18 Пирятин-Білоцерківці 

(ПрАТ „АТП-15343“, 

 договір з 20.01.2014 

по 19.01.2019) 

В межах МТГ, 

23,3 км 

3 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

34 

34 

34 

- 

108-18 Пирятин-Велика 

Круча-Повстин (ПрАТ 

„АТП-15343“, 

 договір з 20.01.201 

по 19.01.2019) 

В межах МТГ, 

15,8 км 

3 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

34 

34 

34 

- 

110-18 Пирятин-Грабарівка 

(ПрАТ „АТП-15343“, 

 договір з 20.01.2014 

по 19.01.2019) 

В межах МТГ, 

 25,9 км 

3 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

34 

34 

34 

- 
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ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

106-18 Пирятин-Усівка 

(ПрАТ „АТП-15343“, 

 договір з 20.01.2014 

по 19.01.2019) 

В межах МТГ, 

 17,8 км 

3 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

ЛАЗ 695 Н 

СПГ 

34 

34 

34 

- 

114-18 Пирятин-Березова 

Рудка-Вечірки 

(Реутенко А.І., 

 договір з 16.09.2016 

по 15.09.2021) 

В межах МТГ, 

37,6 км 

3 

ПАЗ 3205 

РУТА СПВ-17 

СПГ 

РУТА А0484 

35 

14 

23 

 

 

- 

 Разом: 206,4 км    

 

Карта автобусних маршрутів по м.Пирятин та в межах МТГ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим, графіки руху та тарифи на послуги з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування у м.Пирятин затверджені 

рішеннями виконавчого комітету. 

Упродовж 2020 року проведено капітальний ремонт дорожнього покриття 

на площі 1,544 тис. кв. м. (облаштовано 2 вулиці), тротуарів на площі 3,395 тис. 

кв. м (по вулицях Січових Стрільців, Ярмаркова, Успенська, Європейська, 8 

Березня та на розі вулиць Соборна-Визволення), встановлено 1 світлофорний 

обʼєкт на перехресті вулиць Європейська-Абаканська. Здійснено поточний 

ремонт проїзної частини 30 вулиць площею 5,242 тис. кв. м., 11 тротуарів 

площею 1,825 тис. кв. м. Вартість робіт на проведення перелічених заходів 

склала 4391,6 тис. грн.  

Загальна протяжність зовнішнього освітлення населених пунктів громади   

складає 223,41 км, в тому числі: 
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кабельні мережі – 22,84 км,  

повітряні мережі – 186,168 км.  

Експлуатується світлоточок – 3905 шт., у тому числі: натрієві – 780 шт., 

світлодіодні джерела світла LED – 2145, ртутні – 14.  

Освітлення із використанням сонячних батарей використовується в 

с.Каплинці  (6 шт загальною потужністю 1800 Вт), с.Малютенці (5 шт – 850 Вт), 

с.Нові Мартиновичі  (8 шт – 2400 Вт), с.Сасинівка (233 світлоточки), на території 

КП „Пирятинська лікарня“ (4 шт – 1200 Вт). 

У 2020 році реалізовано робочий проєкт „Реконструкція (технічне 

переоснащення) вуличного освітлення по вул. Європейська та вул. Соборна в 

м.Пирятин“ – замінено старі залізобетонні опори по вул. Соборна на нові 

оцинковані восьмигранні (24 шт.) з облаштуванням світильників LED.  

По вул. Європейська  замінено старі світильники на сучасні LED, а також 

впроваджено  сучасну систему  диспетчеризації, яка встановлена в КП ,,Каштан", 

і дає  можливості   дистанційно  керувати  увімкненням та вимкненням  мережі 

вуличного  освітлення. Вартість робіт складала 1498,8 тис. грн. (у тому числі з 

обласного бюджету на проєкт виділено 600,0 тис. грн.). 

Станом на 01.01.2021:         

 відсоток забезпеченості вуличної мережі нічним освітленням становить  

63%;                             

відсоток вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного та 

капітального ремонту – 70% - 80%; 

відсоток тротуарів, які потребують поліпшення – 82%.    

 Переважна більшість території громади охоплена  мережею Інтернет. 

Послуги надають 5 приватних провайдерів: Пирятинська філія ПАТ 

„Укртелеком“, ТОВ „Старком“ (м.Лубни), ПП „Світогляд“ (м.Прилуки), ПП 

„СВС-ТВ“ (м.Миргород), ФОП Румянцев О.В. (м.Пирятин).  

 

1.4.2. Економіка і підприємництво. 
 

Станом на 01.07.2020 року господарську діяльність на території громади 

здійснювали 1520 субʼєктів господарювання, з них 525 юридичних осіб та 995 

фізичних осіб-підприємців.  

Аналіз підприємств-юридичних осіб за розмірами свідчить, що частка 

великих підприємств у загальній кількості становить 0,6%, середніх – 3,5%, 

малих – 95,9%. Фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств у 2019 

році позитивний та становить 73 026,3 тис. грн., але третина підприємств (30,6%) 

мали збитки. 

59% фізичних осіб-підприємців знаходиться на загальній системі 

оподаткування, решта – на спрощеній і є платниками єдиного податку, 

переважна більшість яких за економічними показниками належить до 1-3 груп.  

З метою сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки громади 

реалізовувався План місцевого економічного розвитку. Переважна більшість 

заходів плану, які планувалось виконати за рахунок місцевих ресурсів, виконано. 
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Зокрема, в рамках побудови системи ефективної комунікації з інвестором 

розроблено Інвестиційний паспорт (визнано кращим в області), який активно 

популяризувався на різних рівнях, видано каталоги місцевої продукції та ремесл. 

Продовжилась іміджева акція з просування товарів мсіцевого виробництва 

„Пирятинський кошик”, у центрі міста розміщено банери „Купуй Пирятинське”. 

Підвищенню інвестиційної привабливості субрегіону сприяло розроблення та 

затвердження сесією міської ради логотипу громади, проведення першого в 

історії громади Інвестиційного форуму „Пирятинський обрій”.   

Структура економіки громади досить розгалужена та в цілому забезпечує 

потреби народногосподарського комплексу і населення. Більше половини 

субʼєктів господарювання зосереджені у сфері торгівлі та послуг (52%), також 

вагомо представлені  галузі сільського господарства і переробної промисловості 

(17%), транспорту (6%) та будівництва (5%).  
 

Діаграма 1. Галузєва структура економіки громади 

 

 

Промисловий комплекс налічує 15 підприємств, з них 7 займаються 

виробництвом промислової продукції, 4 – надають послуги промислового 

характеру, 3 – тимчасово припинили роботу, 1 – субʼєкт процедури банкрутства. 

Станом на 01.07.2020 кількість працюючих у промисловості становить 1314 осіб, 

що на 119 осіб менше, ніж на 01.07.2019.  За галузєвою структурою більша 

частина (60%) підприємств відноситься до харчової промисловості та 

перероблення сільськогосподарської продукції, 1 підприємство спеціалізується 

6%

11%

5%

45%

6%

3%

4%

3% 3%
7%

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство Переробна промисловість

Будівництво Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність Інформація та телекомунікації

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Надання інших видів послуг
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на текстильному виробництві,  2 – займаються виробництвом виробів з дерева, 3 

– виробництвом машин, устаткування і інших металевих виробів.  

 

Таблиця 6. Обсяг реалізації промислової продукції 
 

№  

з/п 

Найменування підприємства, 

місцезнаходження 

Кількість 

працюючих, осіб 

Обсяг реалізації промислової продукції,   

тис. грн. 

Січень- 

червень 

2020р. 

Січень- 

червень 

2019р. 

Темп 

росту, % 01.07. 

2020 

01.07. 

2019 

1 ТОВ „Пирятинський сирзавод“, 

м.Пирятин 

 

604 650 509384,8 

 

509283,5 100,02 

8 ПАТ „Пирятинський 

м’ясокомбінат“, м.Пирятин 

8 4 - - - 

9 ТОВ „Пирятинагроконсерв“, 

м.Пирятин 

6 4 - - - 

10 ТОВ „Агрокон“, м.Пирятин 2 2 - - - 

11 Філія АТ „Державна 

продовольчо-зернова 

корпорація України“ 

„Пирятинський комбінат 

хлібопродуктів“, м.Пирятин 

87 92 - - - 

12 ТОВ „Сільськогосподарське 

підприємство комбікормовий 

завод”, м.Пирятин 

41 

 

 

40 

 

 

- - - 

13 Пирятинський філіал ТОВ 

„Баришівська зернова 

компанія”, м.Пирятин 

63 63 * * * 

14 ТОВ „Пирятиндрев“, 

м.Пирятин 

26 

 

29 

 

821,1 

 

1339,0 61,3 

 Пирятинське учбово-виробниче 

підприємство Полтавського 

учбово-виробничого 

обʼєднання „Електроконтакт“ 

УТОС, м.Пирятин 

15 

 

17 

 

177,0 

 

 

160,0 110,0.6 

 ТОВ „Оріон“, м.Пирятин 

 

17 15 723,5 672,5 107,6 

 ТОВ „Машинобудівна компанія 

„Будагромаш“, м.Пирятин 

60 49 * * * 

 ДП „Завод „Прапор“, 

м.Пирятин 

3 3 - - - 

 ТОВ „МАЛДС ГРУП“,  

село Велика Круча  

30 25 5151,9 10580,5 48,7 

 ТОВ „Пирятинський делікатес“, 

с.Дейманівка 

375 465 72822,0 82146,4 88,7 

 ПП „Дубкан“, с.Вікторія 

 

10 8 8027,4 5584,6 143,7 

 РАЗОМ 

 

1347 1466 597107,7 609766,5 97,9 

 

На даний час у переліку  статистично великих промислових підприємств 

залишились ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „Оріон“,  

УВП УТОС, ТОВ „Пирятинський делікатес“, ТОВ „МАЛДС-груп“, ПП 

„Дубкан“. 
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Загальний обсяг реалізації промислової продукції у січні-червні 2020 року 

склав 597,1 млн. грн., що становить 97,9% від обсягів відповідного періоду 

попереднього року. Наростили обсяги реалізації продукції  в межах від 0,02% до 

43,7% АТ „Пирятинський сирзавод“, УВП УТОС, ТОВ  „Оріон“, ПП „Дубкан“. 

Зниження обсягів допустили ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „МАЛДС ГРУП“, ТОВ 

„Пирятинський делікатес“. 

В перерахунку на одну особу наявного населення, що мешкали в громаді 

на початок року,  обсяг реалізації промислової продукції за 1 півріччя 2020 року 

склав 19525,4 грн., що  на 144,5 грн. менше, ніж за 1 півріччя 2019 року (19669,9 

грн.).  
 

Діаграма 2. Обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку  

на одну особу населення 

 

 
 

Провідним промисловим підприємством в громаді залишається ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“, у цехах якого  у січні-червні 2020 було вироблено: 

сирів  твердих  – 987,1 тон (на 229,8 тон менше), сирів  плавлених  – 1004,5 тон 

(на 217,9 тон менше), продуктів молоковмісних твердих – 1804,7 тон (на 333,7 

тон менше), сухої молочної сироватки – 1750,7 тон (на 340,2 тон менше), 

продукції з незбираного молока в перерахунку на молоко базисної жирності – 

1515,4 тон (на 351,9 тон більше). Загальний обсяг реалізації продукції 

знаходиться на рівні попереднього року – 509,4 млн. грн.   

У 1 півріччі 2020 року на ТОВ „Пирятинський делікатес“ вироблено 

заморожених напівфабрикатів в обсязі 1858,2 тон, що на 87,3 тон менше, ніж у 1 

півріччі 2019 року, реалізовано продукції на суму 72,8 млн. грн. (на 11,4% 

менше).  

На ТОВ „МАЛДС груп“ упродовж 6 місяців 2020 року вироблено  524 тон 

кормів для тварин та 188 тон мʼяса механічної обвалки, обсяг реалізованої 

продукції склав 5151,9 тис. грн. (на 48,7% менше порівняно з 1півріччям 2019 

року). 

Виробничу діяльність вже декілька років не здійснювали, надаючи лише 

послуги промислового характеру у сфері зберігання  та доведення до 

кондиційних характеристик зернових культур Філія ДП „Державна продовольчо-

зернова корпорація України „Пирятинський КХП“ та ТОВ „СП „Комбікормовий 

19669,9

19525,4

1 півріччя 2019 р.

1 півріччя 2020р.

Довідково: Обсяг реалізації промислової продукції  в 

перерахунку на душу населення, грн. 
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завод“.  Завдяки цим підприємствам разом з Пирятинською філією ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“  на теренах громади сконцентровано значний 

елеваторний потенціал (176,8 тис. тон одночасного зберігання зерна у рік). 

ТОВ „Сільськогосподарське підприємство „Комбікормовий завод“  у січні-

червні 2020 року надано послуг: з приймання зернових – 12151 тон (на 57,5% 

більше ніж у січні-червні 2019 року), зі зберігання зернових – 42104 тон (на 10% 

більше), з відвантаження зернових – 27985 тон (на 6% менше). Послуги з сушіння 

та очищення зернових у 1 півріччі 2020 року не надавались. 

ПП„Дубкан“: в 1 півріччі 2020 року вироблено 164,9 тис. тон канатів, 

мотузок, шпагату та сіток, що на 40,1% більше, ніж у відповідному періоді 2019 

року. Обсяг реалізації продукції становив 8,0 млн. грн., що на 43,7% більше, ніж 

у січні-червні 2019 року.  

Різноспрямована динаміка характеризує підсумки роботи підприємств 

деревообробної галузі ТОВ „Пирятиндрев“ та ТОВ „Оріон“ у січні-червні 2020 

року, основними видами продукції яких є меблі в асортименті, щитовий паркет, 

лісопильні та стругальні матеріали. Якщо ТОВ „Оріон“ збільшив обсяги 

виробництва та реалізації продукції на 7,63% (вироблено 167 комплектів меблів, 

що на 84 комплекти менше, ніж у 1 півріччі 2019 року), то ТОВ „Пирятиндрев“ 

скоротив на 38,6% (вироблено 509 м. кв. паркету, 75 п/м плінтусу, що відповідно 

на 38,2% та в 11 разів менше, ніж у 1 півріччі 2019 року).  

ТОВ МК „Будагромаш“ здійснює виробництво екскаваторів-

навантажувачів, бурильно-кранових машин для установки опор ЛЕП на МТЗ-82, 

ГАЗ, КАМАЗ, ХТА-200, ДТ-75, ХТЗ Т-150К, бульдозерного обладнання, 

відвалів, жалюзі, дверей і воріт для трансформаторних підстанцій, будівельних 

вагончиків, огорож, перил, решіток, парканів, будівельних металоконструкцій 

(колони, ферми, балки), нестандартних металоконструкцій по кресленнях 

замовника. Крім того, надаються послуги механічної обробки деталей (пресові, 

токарні, фрезерні, свердлильні, шліфувальні, зварювальні роботи), а також з 

порошкового фарбування виробів. 

Збережена технологічна база УВП УТОС, при цьому хоча й обсяги 

виробництва основного виду продукції – фільтроелементів, мінімізовані (за 6 

місяців 2020 року їх вироблено 1,75 тис. шт.), але все ж більше на 7,8% порівняно 

із минулим роком. Загальний обсяг реалізації продукції склав 177 тис. грн. (на 

10,6% більше).  

Стосовно ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ ухвалою господарського 

суду Полтавської області від 27.03.2018 р. порушено провадження у справі про 

банкрутство, введено процедуру розпорядження майном. 

Призупинена діяльність ТОВ „Пирятинагроконсерв“ та ТОВ „Агрокон“, 

відновлення діяльності цих підприємств, на жаль, не планується, верстатний 

парк демонтовано та вивезено. Враховуючи привабливість земельної ділянки, 

яка знаходиться поряд з трасою Київ-Харків, очікується її поділ для продажу або 

здачі в оренду.   

Державне підприємство „Завод „ПРАПОР“ з 15.05.2012 р. знаходиться  в 

стані припинення діяльності. За поданням органу управління  – Міністерства 
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розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,  ДП „Завод 

„ПРАПОР“ включено до Переліку обʼєктів державної власності, що підлягають 

приватизації у 2019-2021 роках. 

У галузі сільського господарства на території громади здійснюють 

діяльність 64 сільськогосподарських підприємств, 22 фермерських господарств,  

6 сільськогосподарських кооперативів.   

Площа наявних сільськогосподарських угідь (по всіх товаровиробниках, 

включаючи підсобні господарства) складає 64,5 тис. га, у тому числі: ріллі – 43,9 

тис. га, пасовищ – 0,113 тис. га. Фермерськими господарствами обробляється 3,2 

тис. га угідь. Валова продукція сільськогосподарського виробництва у 2019 році 

складала 383,4 млн. грн. У структурі сільськогосподарського виробництва 

переважає  рослинництво – 93,5 %, частка тваринництва становить 6,5%.  

Основні галузі рослинництва: вирощування зернових та технічних 

культур, соняшника, сої. Основні галузі тваринництва: скотарство, свинарство. 

У структурі посівних площ у 2019 році питома вага соняшнику становила 15,0%, 

що на 2,3 відсоткових пункти нижче, ніж у 2018 році. 

За оцінками загальна кількість зайнятих у сільському господарстві 

становить 692 особи, переважна більшість яких працює в галузі рослинництва. 

Станом на 1 серпня 2020 року зібрана площа зернових і зернобобових 

культур у підприємствах складала 4299 га, що становить 72% від показника 

минулого року.  Обсяг виробництва (валовий збір) у початково оприбуткованій 

масі  зменшився проти минулого року на 38,3% і складає 192596 цн, урожайність 

з 1 га зібраної площі –  44,8 цн (на 14,8% менше). 

Середній відсоток виплати орендної плати за земельні паї  збільшився з 

9,7% у 2018 році до 10,1% у 2019 році.   

У 2020 році в селі Калинів Міст (ТОВ „Калиновомостівське“, директор 

Зубенко А.І.) відкрито цех з вирощування грибів. 

Станом на 1 серпня 2020 року в підприємствах утримувалось  2720 голів 

ВРХ, у тому числі корів – 1307 голів.   У першому півріччі  2020 року 

підприємствами реалізовано на забій 184 тн сільськогосподарських тварин (у 

живій масі), що на 15,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого 

року, вироблено 4804 тн молока (на 29,0% більше). Середній надій молока від 

однієї корови за 2019 рік становить 7157 кг (6 місце у загальнообласному 

показнику). 

В рамках Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними напрямами на період до 2020 року отримали 

дотацію на наявні 562 бджолосім’ї 12 бджолярів на загальну суму 112,4 тис. грн. 

Досить розвинений малий та середній бізнес. Найбільша частка як 

юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, сконцентрована у торгівлі та 

послугах (до 52%). Зокрема, добре розвинені послуги з обслуговування 

сільськогосподарського виробництва, громадського харчування, побутового 

обслуговування, виробництва виробів з дерева, будівельних матеріалів і 

конструкцій, транспортного обслуговування, надання медичних та юридичних 

послуг тощо. 
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Необхідно зазначити, що структура малого бізнесу у м.Пирятин більш 

розгалужена за рахунок розвитку виробничої діяльності та сфери послуг, на 

відміну від сільської місцевості, де все ж переважають підприємства торгівлі та 

громадського харчування, і розвиток сфери послуг явно недостатній.  

Мережа торгівлі та сфери послуг громади налічує: 

1 ринок ПП РССТ „Пирятинський  ринок“ ; 

2 торгово-розважальні комплекси (ФОП Бугайова Л.В., ФОП Якименко  

А.І.); 

46 закладів ресторанного господарства (у тому числі: 34 кафе (11 з них у 

селах), 2 ресторани, 5 кав’ярень, 3 їдальні, 2 кафетерні відділи); 

160 торгівельних об’єктів по реалізації продовольчих та змішаних груп 

товарів (з них 56  обʼєктів – у селах); 

109 торговельних об’єктів по реалізації непродовольчих груп товарів (з них 

8 – в селах); 

1 спортивно-дозвіллєвий  центр; 

1 туристичне  агентство; 

2 лазні (приватні); 

2 приватні стоматологічні кабінети; 

17 об’єктів по наданню різноманітних послуг у сфері  побутового 

обслуговування  (фото, ремонт автомобілів, взуття,  холодильного обладнання та  

пральних  машин, пошиву та ремонту одягу); 

7 об’єкти  по наданню  пасажирських, вантажних  перевезень та поштових 

відправлень (з них 3 – в селах); 

3 офісні приміщення з надання послуг кабельного телебачення та  

безпровідного інтернету; 

23 об’єкти по наданню перукарських  послуг (у тому числі: 18 перукарень 

та  5 салонів краси), з них 1 – в селі; 

7 об’єктів по  замовленню  металопластикових вікон, дерев’яних та  

броньованих дверей та їх встановлення; 

6 ветиринарних аптек (1 – в селі); 

3 ломбарди; 

2 пункти по прийому макулатури; 

1 пункт по прийому склотари; 

15 аптечних закладів (у тому числі: 9 аптек та 6 аптечних пунктів); 

13 АЗС (дві АЗС в селах Олександрівка та Велика Круча); 

3 газозаправні  пункти. 

У 2020 році мережа торгівлі розширена за рахунок відкриття магазину з 

продажу очищеної та газованої води (ФОП Клижко О.М., м.Гребінка).  

На території населених пунктів громади функціонують товаровиробники, 

які відносяться до малого бізнесу:  

ТОВ „АГРОВІКА“ (директор Шаповал Д.Г.) – вирощування с/г культур, 

розведення ВРХ та  свиней; 

3 цехи по виробництву меблів (ФОП Вірченко А., ФОП Коробка О.,  ТОВ 

„Оріон“ (директор Артюх О.В.); 



 

23 
 

7 об’єктів по пошиву та ремонту одягу (ФОП Згібнєва О.А., Рімша А.М., 

Алексеєнко Л.М. та інші); 

1 цех по виробництву керамічних  виробів (ФОП Сьомін С.М.); 

2 цехи по виробництву металевих конструкцій, металевих парканів, 

виробів з деревини, лісопильних та стругальних послуг (ФОП Сокур В.Ю., ФОП 

Симоненко О.В.); 

1 обʼєкт по виробництву виробів із бетону, гіпсу та  цементу (декоративні  

паркани)  (ФОП Мельникович М.М.); 

1 обʼєкт по виробництву віконно-дверних  конструкцій (ФОП Снаговський 

О.О.); 

1 цех  по виробництву виробів із бетону, гіпсу та  цементу (декоративні  

паркани) та тротуарної   плитки  (ФОП Чорнобель  А.Б.); 

1 майстерня з ремонту холодильного та іншого обладнання (ФОП 

Довженко С.В.);  

2 міні-пекарні  по виробництву   хліба  та  хлібобулочних виробів (ФОП 

Яременко О.О. та ФОП Маслак О.В.); 

2 цехи по виробництву макаронних виробів (ФОП Шокодько А.В.,             

ФОП Тарасенко О.М.); 

1   забійний  цех  в  селі  Гурбенці   (ФОП  Максим А.І.). 

Також на території громади функціонують торгівельні обʼєкти з широким 

асортиментом товарів різних груп, які є філіями великих компаній – „Фора“, 

„Продукти 524“ (АТБ), „Хвилинка“. У 2020 році до їх переліку додано магазин 

„Оптовичок“ ФОП Лихман Е., м.Кременчук, який здобув любов покупців за 

низькі ціни, широкий асортимент харчових продуктів та побутової хімії, якісне 

обслуговування.   

Позитивно себе зарекомендувала на внутрішньому ринку фірмова торгівля 

місцевих товаровиробників – ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ФОП Яременко 

О.О., ФОП Маслак В.О., ФОП Тарасенко О.М., ТОВ „Леляківське“.  

З метою контролю за динамікою цін та вжиття оперативних заходів для 

недопущення цінових перекосів на продовольчому та інших ринках проводився 

щомісячний  моніторинг цін на основні харчові товари та нафтопродукти на 

території підприємства Пирятинської РССТ „Пирятинський  ринок“, великих  

супермаркетів та місцевих АЗС та АГЗС. У другій половині 2020 року 

відмічаються певні коливання вартості окремих видів товарів, зокрема у межах 

3-5% підвищилась ціна на ПММ, олію, гречку, рис, борошно, ковбасні вироби, 

до 20% – на цукор, з іншого боку, дещо знизилась ціна на „борщовий набір“ – 

цибулю, картоплю, моркву та буряк. 

На діяльності субʼєктів господарювання у 2020 році негативно 

позначились заходи з недопущення поширення пандемії, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Багато підприємців припинили діяльність, 

відбулись масові звільнення працівників. Окремі представники бізнесу знайшли 

вихід із ситуації, що склалася – переорієнтувалися на індивідуальні  замовлення 

клієнтів з адресною доставкою.  
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З метою помʼякшення наслідків карантину,  при встановленні податків на 

2021 рік  Пирятинська міська рада не підвищувала ставки єдиного податку для 

суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування 

(для платників І  групи оподаткування  – від 4 до 10% від розміру  прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, для платників ІІ групи – до 20%  від розміру  

мінімальної заробітної  плати). 

Крім того, упродовж 2020 року продовжено виконання Комплексної 

програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020 

роки:  

за час дії програми в напрямі зниження нормативно-правових барʼєрів, 

забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу проведено 27 зустрічей, 

нарад, „круглих столів“, на яких вирішувались питання, що стримують розвиток 

бізнесу; 

покращено інформаційне забезпечення бізнесу – створено відповідний 

розділ на веб-сайті, де регулярно висвітлювались відеосюжети та презентації 

кращого бізнес-досвіду, розміщувались дані про обʼєкти нерухомості 

комунальної власності, відомості з питань ведення бізнесу;  

проведено 5 тренінгів з актуальних питань; 

надана допомога місцевим ФОПам у підготовці 10 заявок щодо грантового 

фінансування бізнес-проєктів; 

третій рік поспіль визначені „Кращі підприємці-2020”, які відзначені 

дипломами міської ради і отримали  фінансову допомогу з бюджету громади (8,4 

тис. грн.); 

за особистий  внесок  в розвиток економіки  Пирятинської  громади під час 

заходів,  приурочених  до 5-ти річчя її утворення та до Дня  Міста (19 вересня) ,  

10  суб’єктам господарювання вручені дипломи та цінні подарунки; 

надані гранти трьом переможцям конкурсу бізнес-планів (100,0 тис. грн. з 

бюджету МТГ) – ФОП Згібнєва О.А., ФОП Приходько В.О., ФОП Коваленко  

В.В., які придбали за кошти бюджету МТГ спеціальне швейне обладнання, 

обладнання для здійснення бортування автомобільних покришок різних типів, 

багатофункціональну дискову борону; 

надана фінансова підтримка  роботодавцям на відновлення робочих місць, 

які були скорочені під час карантину (40,3 тис. грн. з бюджету МТГ на 7 

працівників); 

організовано свято „Проводи зими“ за участю місцевих та немісцевих 

фізичних осіб-підприємців: Чепур О.О., Бойко О.В., Оверченко С.В., Мікуленко  

М.І. 

 Завдяки проведеній роботі, незважаючи на негативні прогнози та 

тенденції, надходження єдиного податку до бюджету МТГ за 2020 рік склали 

11133,3 тис. грн., що на 6,7% або на 698,7 тис. грн. більше від запланованого. 

 

1.4.3. Житлово-комунальне господарство. 
 

У м.Пирятин функціонує пʼять житлово-комунальних підприємств: 
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КП „Каштан“ (Шокало В.Г.) з надання послуг з благоустрою; 

КП „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О.С.) з надання послуг з 

водопостачання;  

КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ (Манько С.Л.) з 

надання послуг з водовідведення; 

КП „Готель „Пирятин“ (Бунь О.М.) надає послуги гостинності для туристів 

і гостей громади (50 номерів); 

КП роздрібної торгівлі „Райдуга“  (Соколовська Л. С.) реалізує підручники, 

книги, канцтовари. 

Доходи зазначених комунальних підприємств у 1 півріччі 2020 року  

склали 12267,2 тис. грн., що на 1949,2 тис. грн. нижче, ніж передбачено планом. 

При цьому жодне підприємство не виконало план по доходах.  Основними 

причинами невиконання плану були: для Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд – зменшення обсягів споживання послуг з водовідведення (на 

13,4%); для КП „Пирятинський водоканал“ – зменшення споживання води 

промисловими підприємствами та занадто високий обсяг втрат води під час її 

постачання; для КП „Готель „Пирятин“ – зменшення кількості проживаючих у 

звʼязку із карантинними обмеженнями, для КПРТ „Райдуга“ – зменшення 

платоспроможності покупців, для КП „Каштан“ – зниження обсягів надаваних 

послуг, платоспроможності населення у звʼязку із карантинними обмеженнями. 

Видатки на здійснення  оперативно-господарської діяльності склали 10824,6 тис. 

грн. (на 16,8% нижче плану).  

Загальний фінансовий результат діяльності (чистий прибуток) склав 1174,1 

тис. грн., без збитків спрацювали КП „Пирятинський водоканал“, Пирятинські 

госпрозрахункові  очисні споруди, КП „Готель „Пирятин“. Сплачено податків і 

платежів до бюджетів усіх рівнів 3,9 млн. грн., у тому числі до міського бюджету 

– 0,7 млн. грн. В розвиток підприємств інвестовано за рахунок усіх джерел 

фінансування 4,5 млн. грн. 

Чисельність працюючих в житлово-комунальному господарстві за 6 

місяців 2020 року скоротилась на 4 особи у порівнянні з відповідним періодом 

2020 року і становить 114 осіб.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника житлово-

комунальної сфери за січень-червень 2020 року  коливається в залежності від 

підприємства від 4,0 тис. грн. до 9,7 тис. грн. Що стосується середнього 

показника, можна констатувати, що середній заробіток комунальників на 9,2% 

нижче середнього по громаді (8,7 тис. грн.) і становить 7,9 тис. грн.  

Окрім того, нині в громаді функціонує 12 комунальних підприємств, 

засновниками яких виступили приєднані сільські ради, у 10 з них основним 

видом діяльності є забір, очищення та постачання води, 2 – здійснення діяльності 

у сфері права та надання в оренду майна. Кількість працюючих на зазначених 

підприємствах становить 36 осіб. 

Функціонує розгалужена мережа послуг з теплопостачання, які  на 

території громади надають такі підприємства: ДП „Лубнитеплопостачання“, ДП 
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„Пирятинтеплопостачання“, ТОВ „Наше тепло“ (альтернативна енергетика), ПП 

„Хазар-2007“. 

З метою розвитку житлово-комунального господарства Пирятинської 

МТГ, створення комфортних умов для проживання населення та вирішення 

проблемних питань у  2020 році проведена наступна робота. 

З метою покращення матеріально-технічної бази КП „Каштан“ у 2020 році 

за рахунок бюджету МТГ придбано екскаватор-навантажувач БАМ 2014 на базі 

трактора МТЗ-82.1, запасні частини для спеціалізованої техніки та пилосос для 

збору листя, скошеної трави та легкого сміття в парках та скверах на загальну 

суму 1336,8 тис. грн. 

За Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської ОТГ на 

2020 рік використано 7162,4 тис. грн. коштів бюджету громади на заходи з 

благоустрою території, 266,9 тис. грн. – на придбання і встановлення 2 

контейнерних майданчиків по вул. Гоголя  та 1 по вул. Зоряна в м.Пирятин, 

виготовлено робочий проєкт та проведено ремонт тротуару по вул. Успенська. 

За Програмою придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік освоєно 232,5 тис. грн. на 

придбання 4 комплектів елементів дитячого ігрового обладнання по вул. Острів, 

вул. Гоголя, вул. Мікромістечко, 1, вул. Мікромістечко, 9 в м.Пирятин. 

У сфері водопостачання для цілодобового забезпечення населення міста 

якісною питною водою (15,2 тис. чол.) за Програмою „Питна вода“ Пирятинської 

МТГ на 2020 рік побудовано артезіанську свердловину у м.Пирятин глибиною 

120 м. Загальна вартість робіт склала 954,4 тис. грн, з них з бюджету МТГ – 349,9 

тис. грн. 

Однією з найбільш ефективних форм управління житловим фондом є 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), перш за все, за 

рахунок  більш ефективного використання грошових коштів громадян. Станом 

на 01.07.2020 р. в громаді функціонувало 20 ОСББ. Загальна кількість членів 

ОСББ, співвласників багатоквартирних будинків становить 833 осіб, а площа, що 

перебуває в управлінні ОСББ – 41138,8 кв. м. Обʼєднання створені як не 

підприємницькі товариства для здійснення функцій, визначених законом, і не 

мають на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. 

Господарче забезпечення діяльності обʼєднання може здійснюватись як  

власними силами (самозабезпечення), так й шляхом залучення на договірних 

засадах субʼєктів господарювання.  Переважаючим видом діяльності обʼєднань є 

„Комплексне обслуговування обʼєктів“ (КВЕД 81.10), зустрічаються також такі 

види діяльності: „Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших 

територій“ (КВЕД 90.00.3), „Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та 

подібні види діяльності“ (КВЕД 90.03.0), „Збирання безпечних відходів“ (КВЕД 

38.11). 

В напрямі підтримки нових форм управління житловим сектором  надана 

фінансова допомога з бюджету МТГ в сумі 214,4 тис. грн. ОСББ „Геолог“, 

„Злагода“, „Довіра“, „Буровик-2016“, „Європейська, 4-Б“, „Полтавська, 1“  на 
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проведення ремонтів під’їздів, покрівель, систем водопостачання, заміни  

електролічильників та віконних блоків. 

 

1.4.4. Енергозбереження. 

 
З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів та зменшення 

викидів вуглекислого газу в навколишнє середовище в громаді діє система 

енергоменеджменту, а отже напрями енергоефективності і енергозбереження є в 

пріоритеті. 

На сьогоднішній день наявна автоматизована інформаційна система 

„Енергосервіс: облік, контроль, економія“ включає інвентаризацію будівель та 

щоденний збір інформації про використання всіх видів енергоресурсів та води як 

в цілому по громаді, так і окремо по об’єктах. Автоматизована інформаційна 

система є одним із основних інструментів енергоменеджменту за допомогою 

якого приймається рішення про впровадження енергоефективних заходів.  

Упродовж 2020 року за підтримки Полтавської обласної ради реалізовано 

енергоефективний проєкт „Реконструкція вуличного освітлення по вулицях 

Європейська та Соборна в м.Пирятин“. 

Окрім цього, успішно реалізовано програму „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської МТГ на 2020 

рік“: здійснено заміну ламп розжарювання на світлодіодні енергозберігаючі в 

ЗДО „Берізка“, прийнято участь в проєкті „Екобус“ – збирання небезпечних 

побутових відходів. 

Рішенням сесії міської ради прийнято „План дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату Пирятинської міської громади до 2030 року“, який містить 

базовий кадастр викидів, оцінку ризиків і вразливості до змін клімату, а також 

затверджено рішенням шістдесят дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

від 28.05.2020 року № 231 „Моніторинговий звіт щодо виконання заходів Плану 

дій зі сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року“.  
 

1.4.5. Екологія. 

 
У 2019 році обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел забруднення по громаді склали 85,1 тн, що становить 

94,1% від обсягів 2018 року. У тому числі: діоксиду сірки – 5,1 тн (на 10,2% 

менше), діоксиду азоту – 21,8 тн (на 10%) менше.  

У 2019 році по громаді утворено 111916,1 тн відходів 1-1V класів 

небезпеки, що на 31,4% менше, ніж у 2018 р. ( у т.ч. I-III класів небезпеки – 36,8 

тн або на 10,1% менше). 

Із загального обсягу відходів I-IV класів небезпеки утилізовано 103855,4 

тон (I-III класів небезпеки – 0,1 тон), спалено – 54,4 тон (I-III класів небезпеки – 

0,1 тон), видалено у спеціально відведені місця чи обʼєкти – 7841,4 тон (I-III 

класів небезпеки – 0,0 тон). Таким чином, у місцях видалення відходів 
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накопичено протягом експлуатації 182357 тон відходів I-1V класів небезпеки 

(зріст до минулого року склав 4,5%). 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища у 2019 році 

склали 13189,7 тис. грн., у тому числі капітальні інвестиції – 283,1 тис. грн., з них 

витрати на капітальний ремонт – 47,5 тис. грн. 

  На теренах громади, відповідно до Указу Президента України від 

11.12.2009 № 1046 функціонує Національний природний парк „Пирятинський“, 

площа якого становить 12028,42 га, в тому числі 5555,14 га земель надано парку 

в постійне користування, а 6473,28 га земель включено до його складу без 

вилучення у землекористувачів. Питома вага площі природно-заповідного фонду 

до площі адміністративно-територіальної одиниці становить 12,9%.  

 Ряд фізико-географічних переваг відкриває для закладу широкі можливості 

для розвитку, а саме: рівнинна територія, помірно-континентальний клімат з 

достатньою кiлькiстю опадів і тепла, чорноземні ґрунти, густа мережа доріг. 

 Національний природний парк „Пирятинський“ знаходиться у системі 

фізико-географічного районування: країна – Східноєвропейська рівнина, зона – 

Лісостепова, провінція – Лівобережно-Дніпровська лісостепова, область – 

Північнополтавська. В зоні помірного зволоження. 

Положення парку у системі геоботанічного районування: Європейсько-

Сибірська лісостепова область, Східноєвропейська провінція, Лівобережно-

Придніпровська підпровінція, Роменсько-Полтавський округ, Прилуцько-

Лохвицький геоботанічний район. 

Положення обʼєкта НПП у системі зоогеографічного районування: 

Палеарктична область, Бореальна Європейсько-Сибірська підобласть, 

Європейсько-Західносибірська лісова провінція, Східноєвропейський округ, 

мішаного, листяного лісу та лісостепу, Лівобережна підділянка. 

 

1.4.6. Туризм і рекреація. 
 

Пирятинська громада є туристично привабливою у різних напрямках. 

Постійно розвивається екологічний туризм, пізнавальний туризм (краєзнавчий 

напрямок), релігійний туризм, гастротуризм, зелений туризм (проживання у 

садибі). Пирятин – місто із багатовіковою історією, як і територія всієї МТГ, тож 

тут накопичено низку історико-культурних та природних пам’яток, які є 

цікавими для любителів активного та інтелектуального відпочинку.  

На території громади знаходиться пам’ятка архітектури національного 

значення – Собор Різдва Пресвятої Богородиці ХVІІ ст.  у м.Пирятин, найстаріша 

дерев’яна церква Полтавщини – Михайлівська церква у с.Повстин, садиба панів 

Закревських, де збиралася еліта  середини ХІХ ст. та яку тричі відвідував Тарас 

Шевченко, у с.Березова Рудка, козацька криниця ХVI ст., школи архітектора 

О.Сластіона початку ХХ ст.  у с.Білоцерківці та с.Курінька, а також ряд інших 

туристично привабливих об’єктів. Зокрема 14 пам’яток культурної спадщини та 

2 об’єкти природно-заповідного фонду в м.Пирятин, 37 нещодавно виявлених 

об’єктів культурної спадщини, що є туристично привабливими.   
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Пам’ятки зараз досліджуються та вже активно включаються у туристичні 

маршрути. Зокрема, постійна робота ведеться у напрямку вивчення міських 

пам’яток ХІХ - початку ХХ століття. На основі них у 2020 році розроблено 

міський туристичний маршрут „Пирятин крізь віки“. На базі Пирятинського 

краєзнавчого музею багато років функціонує туристичний маршрут „Славетна 

Пирятинщина“, який передбачає відвідування 10 об’єктів міста та району.  

Однією з найцікавіших природних пам’яток на території громади є 

лісопарк „Острів Масальський“ загальною площею 47,0 га (землевласник – ДП 

„Пирятинський лісгосп“). Острів омивається річкою Удай, має естетичне 

природоохоронне значення. Для покращеного відпочинку там облаштовано 

пляж та місця для занять фізичними вправами.  

У рамках конкурсу туристичних маршрутів, проведеного спільно з НПП 

„Пирятинський“, розроблено 3 нових туристичних маршрути в межах району. На 

базі НПП „Пирятинський“ розроблені 2 екологічні стежки по о.Масальський, 5 

екологічно-туристичних маршрутів та 1 водний маршрут. НПП „Пирятинський“ 

постійно співпрацює з Пирятинської міською радою у напрямку пропагування 

екоосвіти для молоді, за фінансової підтримки бюджету МТГ проводяться еко-

школи, облаштовуються еко-стежини на о.Масальський.  

На території Пирятинської МТГ знаходиться ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення „Дуб черешатий” (ХІХ ст.), який виріс на території 

колишнього Дворянського зібрання, за переказами, під ним відпочивав сам Тарас 

Шевченко, коли приїздив у Пирятин до друзів. 

Пирятинська громада приваблива для туриста своїм творчим потенціалом, 

на території громади розвиненні ремесла: бджільництво, сироваріння, кераміка, 

ковальська справа, писанкарство, різьблярство, плетіння виробів з бісеру 

(прикраси), валяння з вовни, плетіння з соломки, різні види вишивки, мережива, 

художнього в’язання. Збереження цих видів народної творчості, відновлення 

загублених ремесл, є важливим з точки зору розвитку пізнавального аспекту 

туристичної діяльності. З метою популяризації народної творчості, особливо 

серед молоді, розроблено та надруковано Каталог народних майстрів та умільців 

Пирятинської МТГ та каталог Хенд-мейдерів нашого краю.  

Часто у туристів Пирятин асоціюється із пирятинським сиром. Попитом 

користуються екскурсії на ТОВ „Пирятинський сирзавод“, а також на приватну 

сироварну ТОВ „Леляківське“, вони залишають незабутні враження у гурманів і 

є базою для розвитку промислового туризму. 

Ще одним туристичним магнітом нашої громади є вежа на території АС-1, 

поблизу якої знімався фільм „Королева бензоколонки“. Для пирятинців та гостей 

міста у липні проводиться унікальний та яскравий карнавал за мотивами фільму  

із спортивними іграми та конкурсами.  

З бюджету міської громади щорічно фінансується Програма культурно-

мистецьких заходів, якою передбачено на 2020 рік 87 заходів, для реалізації яких 

виділено 430,0 тис. грн. Наймасштабніші свята збирають в Пирятині гостей із 

різних областей. Зокрема, міжрегіональний фестиваль творчості людей з 

інвалідністю „Крила надії“, обласний телешоу-конкурс „Естрадна Веселка“, 
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фестиваль авторської пісні імені Володимира Прокопенка, карнавал „Королева 

бензоколонки“, показ автентичних костюмів „У моди немає часу“. Також, у 2020 

році діяла Програма розвитку туризму в Пирятинській МТГ, профінансована на 

17,0 тис. грн., у рамках якої вивчався туристичний потенціал громади та було 

розроблено новий туристичний маршрут. 

 

1.4.7. Освіта. 

 
Мережа закладів освіти станом на 01.10.2020 р. налічувала 13 закладів: 

7 закладів дошкільної освіти (563 вихованці); 

3 заклади загальної середньої освіти та 2 філії (2056 учнів); 

3 заклади позашкільної освіти (1117 вихованців). 

Усі заклади дошкільної освіти належать до комунальної власності 

громади: ЗДО „Пролісок“, ЗДО „Берізка“, ЗДО „Сонечко“, ЗДО „Ромашка“, ЗДО 

„Червона Шапочка“, ЗДО „Калинка“ с.Калинів Міст, ЗДО „Ромашка“ 

с.Олександрівка. Загальна кількість вихованців  в цих закладах становить 563 

дитини. Функціонує 25 груп, з них: 5 груп раннього віку та 20 груп дошкільного 

віку. Освітній процес забезпечують 59 педагогічних працівників, з них – 40 з 

вищою освітою, 19 – з незакінченою вищою.   

Упродовж 9 місяців 2020 року в закладах дошкільної освіти було зроблено 

поточний ремонт ганків з облаштуванням навісів та пандусу, системи опалення 

(ЗДО „Берізка“), реконструкцію закладу, поточний ремонт електромережі та 

освітлення (ЗДО „Пролісок“), виконано монтаж металевих сходів з поручнем та 

встановлено металевий стелаж з 4-ма полицями в погребі, зроблено поточний 

ремонт групової кімнати та коридору, системи опалення (ЗДО „Сонечко“), 

виконано гідроізоляцію залізобетонного перекриття овочесховища та 

встановлено вентиляційні труби (ЗДО „Ромашка“), виконано асфальтування 

відмостки та підходу до харчоблоку загальною площею  90 кв. м., зроблено 

поточний ремонт пральні, системи теплопостачання, системи водовідведення з 

облаштуванням навісу ганку (ЗДО  „Червона Шапочка“), зроблено поточний 

ремонт харчоблоку (ЗДО „Калинка“ с.Калинів Міст) та поточний ремонт 

групової кімнати (ЗДО „Ромашка“ с.Олександрівка). 

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти 

у 2020 році забезпечували опорний заклад Пирятинський ліцей з Філією, 

Пирятинська зош І-ІІІ ступенів № 4, Опорний заклад Пирятинська зош І-ІІІ 

ступенів № 6 з філією у с.Олександрівка. Станом на 01.10.2020 р. в закладах 

навчалось 2056 учнів, середня наповнюваність класів – 21,5, навчальний процес 

забезпечують 196 педагогічних працівників. 

 

Таблиця 7.  Інформація про завантаженість закладів  

загальної середньої освіти 

 
ЗЗСО Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Середня 

наповнюваність 

класів 
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Пирятинський ліцей 36 850 23,6 

Філія Пирятинського ліцею 9 139 15,4 

Пирятинська зош І-ІІІ ст. № 4 22 570 26 

Опорний заклад Пирятинська зош І-ІІІ ст. № 6 23 480 20,9 

Олександрівська філія Опорного закладу 

Пирятинської зош І-ІІІ ст. № 6 

3 17 5,6 

Усього: 93 2056 21,5 

 

Для здобуття освіти учнями створювались належні умови, у тому числі 

організовано гаряче харчування 70,9 % від загальної кількості учнів (2019 р. – 

86%), забезпечено підвезення до місця навчання та додому 233 учнів, що 

становить 100% від потреби. На умовах співфінансування за обласні кошти та за 

кошти бюджету громади додатково придбано 1 шкільний автобус. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями заходи щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей і підлітків здійснювались дещо в меншому об’ємі. У таборах за 

межами області оздоровилось 2 дітей (за рахунок коштів державного бюджету). 

Забезпечується доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, відкрито 13 класів з інклюзивним навчанням, у яких навчається  

19 дітей з особливими освітніми потребамии. Організовано здобуття освіти за 

індивідуальною формою: педагогічний патронаж – для 3 учнів, сімейна форма 

здобуття освіти – для 5 учнів, екстернат – для 1 учня.  

Для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 років до 18 років, надання 

таким дітям психолого-педагогічної допомоги та забезпечення їх системного 

кваліфікованого супроводженння на базі центру розвитку дитини „Долоньки“ 

працював інклюзивно-ресурсний центр відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради. 

 Упродовж 2020 року здійснювались заходи для покращення матеріально-

технічної бази закладів загальної середньої освіти: у Пирятинському ліцеї триває 

реконструкція підвального приміщення, здійснено капітальний ремонт кабінету 

хімії; у Пирятинській зош І-ІІІ ступенів № 4 проведено поточний ремонт 

туалетних кімнат (у початковій школі); в Олександрівській філії Опорного 

закладу Пирятнської зош І-ІІІ ступенів № 6 – капітальний ремонт харчоблоку. 

Позашкільна освіта представлена Пирятинською дитячо-юнацькою 

спортивною школою (ДЮСШ), Пирятинською станцією юних техніків (СЮТ), 

Пирятинським центром дитячої та юнацької творчоситі (ЦДЮТ), в яких 

виховується 1117 дітей (54% від загальної кількості дітей). Вихованці отримують 

додаткову освіту в 74 гуртках. 

У закладах створено належні умови для вибору вихованцями видів творчої 

діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків, вжито заходів для 

залучення дітей та підлітків, які потребують соціальної допомоги, до різних 

форм позашкільної освіти. 

У Пирятинській СЮТ працює 17 гурткових груп (10 гуртків), у яких 

навчається 243 дитини. Увесь навчальний процес в закладі забезпечують 7 

педагогічних працівників. 
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У Пирятинському ЦДЮТ позашкільною освітою охоплено 474 вихованці, 

функціонує 26 гурткових груп (17 гуртків). Навчальний процес забезпечує 13 

педагогічних працівників. Заклад позашкільної освіти входить у трійку кращих 

закладів області з художньо-естетичного виховання.  

Про високий рівень навчання в гуртках і творчих колективах закладів 

позашкільної освіти свідчать зайняті вихованцями призові місця в конкурсах, 

фестивалях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Вихованці закладів позашкільної освіти – активні учасники учнівського 

самоврядування. Затверджена та діє Програма „Партисипативна демократія в 

діяльності Пирятинської міської ради“. Лідери учнівського самоврядування 

беруть участь у сесіях, засіданнях виконкому міської ради.  

За програмою „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської територіальної громади у 2020 році“ протягом 2020-2021 навчального 

року 11 учнів отримуватимуть стипендії у трьох номінаціях: освітня діяльність – 

4 учні, спортивна – 5 учнів, мистецька – 2. Програмою передбачено фінансування 

в сумі 94,5 тис. грн. 

Упродовж 2020 року виконком міської ради працював і над покращенням 

умов перебування дітей у позашкільних закладах – у ЦДЮТ придбано та 

встановлено котел твердопаливний резервний. 

У цілому в січні-вересні 2020 року проведено капітальні та поточні 

ремонти закладів освіти на суму 1767,2 тис. грн. (у 2019 році – 4822,2 тис. грн.), 

покращено матеріально-технічну базу на суму 1813,9 тис. грн. (2019 р. – 2114,5 

тис. грн.,), усього витрачено на зазначені цілі 3576,1 тис. грн. (2019 р. – 7536, 7 

тис. грн.). 

Таблиця 8. Фінансування закладів дошкільної  

та загальної середньої освіти у січні-вересні 2020 року 

 
Напрями фінансування Види робіт Сума, 

тис. грн. 

Види робіт Сума, тис. 

грн. 

Дошкільна освіта 

Назва закладу Капітальні та поточні ремонти – 937,3 

тис. грн. 

Покращення матеріально-технічної 

бази – 416,8 тис. грн. 

Пирятинський ЗДО 

„Берізка“ 

Поточний ремонт ганків з 

облаштуванням навісів та 

пандуса 

60,0 Господарські матеріали 

та інвентар, кухонний 

посуд, засоби 

дезінфекції, мотокоса, 

печатка 

53,2 

 Ремонт системи опалення 36,6 Пилосос 8,0 

Енергетична сертифікація 

будівлі 

10,8   

 Разом: 107,4 Разом: 61,2 

Пирятинський ЗДО 

„Пролісок“ 

Поточний ремонт 

освітлення 

9,7 Печатка, засоби 

дезінфекції, господарські 

товари, кухонний посуд 

28,5 

 Поточний ремонт 

електромережі 

6,6 Пилосос 8,0 

Реконструкція ЗДО 125,9 Плита електрична 29,0 

 Разом: 142,2 Разом: 65,5 
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Пирятинський ЗДО 

„Червона шапочка“ 

Асфальтування відмостки 

та підходу до харчоблоку 

(90 км.м) 

49,9 Печатка, засоби 

дезінфекції, кухонний і 

столовий посуд, 

господарські товари 

16,5 

 Поточний ремонт пральні 138,0 М`ясорубка, праска, 

бойлер 

7,2 

Поточний ремонт 

системи теплопостачання 

39,9 Пилосос 8,0 

Поточний ремонт 

системи водовідведення з 

облаштуванням навісу 

ганку 

44,2   

 Разом: 272,0 Разом: 31,7 

Пирятинський ЗДО 

„Ромашка“ 

Гідроізоляція 

залізобетонного 

перекриття 

овочесховища, 

встановлення 

вентиляційної труби 

44,0 Печатка, піддон під 

сушку – 2 шт., шафи, 

засоби дезінфекції, 

кухонний та столовий 

посуд, господарські 

товари, фанера, масло 

моторне, фарба 

47,2 

Холодильник, пральна 

машина 

16,6 

Пилосос 8,0 

 Разом: 44,0 Разом: 71,8 

Пирятинський ЗДО 

„Сонечко“ 

Монтаж металевих сходів 

з поручнем, встановлення 

металевого стелажу з 4 

полицями 

29,8 Печатка, засоби 

дезінфекції, бензокоса, 

праска, кухонний та 

столовий посуд, 

господарські товари 

39,4 

 Поточний ремонт 

групової кімнати та 

коридору 

160,0 Металевий стелаж 8,2 

Поточний ремонт 

освітлення 

10,0 Металеві сходи 21,6 

Поточний ремонт 

системи опалення 

5,9 Пральна машина 7,6 

Пилосос 8,0 

Разом: 205,7 Разом: 84,8 

Калиновомостів-ський 

ЗДО „Калинка“ 

Поточний ремонт 

харчоблоку 

116,0 Печатка, засоби 

дезінфекції, кухонний 

посуд, господарські 

товари 

7,7 

Плити залізобетонні, 

стовпчики 

17,9 

Пилосос 8,0 

 Разом: 116,0 Разом: 33,6 

Олександрівський ЗДО 

„Ромашка“ 

Поточний ремонт 

групової кімнати 

50,0 Печатка, ковролін, 

кухонний посуд, засоби 

дезінфекції, 

господарський інвентар 

та матеріал, радіатори, 

гіпсокартон 

60,3 

   Холодильник 7,9 

Разом: 50,0  68,2 

Заклади загальної середньої освіти 

Назва закладу Капітальні та поточні ремонти – 

1107,5 тис. грн. 

 

Покращення матеріально-технічної 

бази – 872,4 тис. грн. 

Пирятинський ліцей Капітальний ремонт 

кабінету хіміі 

287,1 Комплект столів, шаф 

лабораторних 

55,9 
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 Поточний ремонт 

трудового кабінету 

14,8 Комплект навчальних 

засобів для кабінету 

хімії 

47 

Поточний ремонт  даху 

ліцею 

7,2 Холодильник 15 

Портативний комп’ютер 

(ноутбук) 

21,1 

Телевізор 24,9 

Обладнання для 

харчоблоку 

198,8 

Господарчі та будівельні 

товари (ліцей) 

122,2 

Господарчі та будівельні 

товари (філія) 

64,1 

Електротовари 10 

Миючі 5,9 

Медикаменти 13,2 

Канцелярські товари 3,5 

Разом: 309,1 Разом: 581,6 

Пирятинська зш І-ІІІ 

ступенів № 4 

Поточний  ремонт класів 22,6 Мультимедійний 

комплекс 

83,04 

 

 

 

Поточний ремонт 

коридору 

49,2 

 

Меблі 21,7 

Поточний ремонт 

туалетної кімнати 

49,9 Журнали 4,9 

Стенди 4,9 

Господарські та 

будівельні матеріали 

130,9 

Металопластикова 

конструкція (вхідні 

двері) 

16,0 

Запасні частини 16,1 

Разом: 121,7 Разом: 277,54 

Опорний заклад 

Пирятинська зш І-ІІІ 

ступенів № 6 

Капітальний ремонт 

харчоблоку в 

с.Олександрівка 

454,0 Ремонт автобуса 2,0 

 Поточний ремонт хати 

активної молоді 

70,0 Встановлення модулів 11,3 

Реконструкція 

теплогенераторної 

83,7   

 Разом: 676,7 Разом: 13,3 

 

На теренах громади функціонує заклад вищої освіти – Пирятинська філія 

ПВНЗ „Європейський університет“. Заклад освіти готує фахівців із п`яти 

спеціальностей: „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа“, „Право“, „Облік 

і оподаткування“, „Екологія“, „Комп`ютерна інженерія“. Станом на 01.10.2020 р. 

на денній формі в закладі навчається 54 студенти. В селі Березова Рудка 

функцонує Березоворудський фаховий коледж Полтавської державної аграрної 

академії. 

У зв`язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи з 

01.01.2021 р. до Пирятинської міської територіальної громади відходять наступні 

заклади освіти: 

19 закладів дошкільної освіти (ЗДО): Березоворудський ЗДО „Берізка“, 

Великокручанський ЗДО „Колосок“, Вишневецький ЗДО „Вишенька“, 

Вікторійський ЗДО „Веселка“, Грабарівський ЗДО „Малятко“, Давидівський 

ЗДО „Берізка“, Дейманівський ЗДО „Ромашка“, Каплинцівський ЗДО 

„Дзвіночок“, Кейбалівський ЗДО „Колосок“, Крячківський ЗДО „Вишенька“. 



 

35 
 

Малютинський ЗДО „Сонечко“, Новомартиновицький ЗДО „Теремок“, 

Повстинський ЗДО „Барвінок“, Прихідківський ЗДО „Дюймовочка“, 

Сасинівський ЗДО „Дюймовочка“, Смотриківський ЗДО „Малятко“, 

Теплівський ЗДО „Теремок“, Харківецький ЗДО „Сонечко“, Яцинівський 

ЗДО„Світлячок“; 

12 закладів загальної середньої освіти (ЗСО), у тому числі одна філія: 

Березоворудська зош І-ІІІ ступенів, Великокручанська зош І-ІІІ ступенів, 

Вишневецька зош І-ІІІ ступенів, Вікторійська зош І-ІІІ ступенів, Давидівська зош 

І-ІІ ступенів, Дейманівська зош І-ІІ ступенів, Куріньківська зош І-ІІ ступенів, 

Малютинська зош І-ІІ ступенів, Новомартиновицька зош І-ІІІ ступенів, 

Повстинська озш І-ІІ ступенів, Теплівська зош І-ІІІ ступенів, Сасинівська зош І-

ІІ ступенів, Смотриківська філія Теплівської зош І-ІІІ ступенів; 

1 заклад позашкільної освіти(ЗПО): Пирятинська районна станція юних 

натуралістів (у с.Березова Рудка). 

У цілому, мережа закладів освіти станом на 01.01.2021 р. налічуватиме 45 

закладів, з них: 

26 закладів дошкільної освіти (830 вихованців); 

15 закладів загальної середньої освіти та 3 філії (3097 учнів); 

4 заклади позашкільної освіти (1237 вихованців). 

  

1.4.8. Культура. 

 
У громаді діє мережа закладів культури і мистецтва. У кінці 2020 року до 

неї приєдналися низка сільських клубних закладів та бібліотек. Тож тепер у 

мережі 29 клубних закладів,  Пирятинська публічна бібліотека та 28 бібліотек-

філій, Пирятинський краєзнавчий музей, Пирятинська школа мистецтв.  

Пирятинський краєзнавчий музей функціонує з 1967 року. На даний час в 

п’яти залах музею, загальна площа яких 160 кв. м, до огляду пропонується більше 

2000 експонатів, які знайомлять з історією Пирятинського краю, починаючи з 

доісторичних часів і закінчуючи сьогоденням. Всього в музейних фондах 

зберігається до 15000 експонатів. Серед унікальних експонатів, які музей 

отримав протягом 2018-2019 років, дукачі та печатки XVIII-XIX століття, 

особисті речі історика-архівіста Івана Бутича (нагороди, фото, універсали), посуд 

міщанської родини Пирятина ХІХ ст. Щорічно музей приймає більше 15 тисяч 

відвідувачів. 

У Пирятинській школі мистецтв навчається близько 350 учнів. Заклад має 

6 відділів: народний, фортепіанний, оркестровий, мистецький, сольного співу, 

теоретичний. Учні навчаються грати на фортепіано, баяні, акордеоні, гітарі, 

скрипці, бандурі, трубі, саксофоні, віолончелі. Діти опановують спів, 

хореографію (народно-сценічний танець) та образотворче мистецтво. Учні є 

постійними переможцями обласних конкурсів „Юний віртуоз“, „Джерела надії“, 

„Музичний калейдоскоп“, та Всеукраїнського – „Класичний меридіан“. 
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Клубні заклади працюють у межах затверджених календарних планів та 

проводять свята державного та місцевого рівня, гурткову та громадську роботу 

із населенням. 

Пирятинська публічна бібліотека, окрім книговидачі, постійно організовує 

публічні заходи, дискусійні клуби, вікторини, літературні конкурси, відзначає 

найактивніших читачів. Книжковий фонд міської бібліотеки на 01.12.2020 р. 

налічує 55687 книг, протягом 2020 року придбано ще 905 книг. Зареєстровано 

читачів (дорослих та дітей) – 2548 осіб. Серед постійних користувачів бібліотеки 

жителі Пирятинської МТГ, Гребінківщини, Чорнухинщини.  
  

1.4.9. Охорона здоровʼя 

 
З метою забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та 

ефективною медичною допомогою (як на первинному, так і на вторинному рівні) 

на території громади функціонують КП „Пирятинська лікарня“ Пирятинської 

міської ради, КП „Пирятинський ЦПМСД“ та приватні медичні кабінети. 

Система первинної медичної галузі громади представлена комунальним 

підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“  

та приватними медичними кабінетами, які надають первинну медичну допомогу 

на ліцензійних умовах. Усього  послугу надають 13 сімейних лікарів при потребі 

– 18. Кількість неохопленого деклараціями НСЗУ населення становить – 9864 

особи або 32,3%. 

КП „Пирятинський ЦПМСД“ включає в себе 7 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини(АЗПСМ), а саме: Новомартиновицька АЗПСМ, 

Великокручанська АЗПСМ, Пирятинська АЗПСМ, Вікторійська АЗПСМ, 

Вишневецька АЗПСМ, Березоворудська АЗПСМ, Теплівська АЗПСМ та 23 

фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи): Білоцерківський, Давидівський, 

Повстинський, Олександрівський, Прихідьківський, Усівський, Малютинський, 

Кротівський, Кейбалівський, Каплинцівський, Калиновомостівський, 

Дейманівський, Гурбинський, Грабарівський, Височанський, Вечірківський, 

Смотриківський, Харківецький, Крячківський, Яцинівський, Сасинівський, 

Першотравневський, Леляківський, а також Куріньківський фельдшерсько- 

акушерський пункт, який входить до КП „Чорнухинського ЦПМСД“.  

На підприємстві надають первинну медичну допомогу 5 сімейних лікарів, 

ними станом 01.10.2020 р. підписано 10335 декларації, що складає майже 34% 

від загальної кількості жителів. За гендерною ознакою 44,1% становлять 

чоловіки, решта 55,9% – жінки. Число лікарських відвідувань до сімейних  

лікарів за 9 місяців 2020 року склало 24525 відвідувань, в тому числі 

профілактичні відвідування – 9121, з приводу захворювання – 15404. Число 

відвідувань вдома склало 1800.  

Упродовж поточного року КП „Пирятинський ЦПМСД“ отримав 

додаткове фінансуванння з місцевих бюджетів на суму 3684,9 тис. грн. на 

придбання автомобіля невідкладної допомоги, виробів медичного призначення, 

відшкодування вартості пільгових медикаментів, оплати комунальних послуг та  
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енергоносіїв, виплати заробітної плати тощо. 

В червні 2020 року на підставі розпорядження голови Полтавської ОДА від 

12.05.2020 р. № 216 „Про передачу телемедичного обладнання комунальним 

закладам охорони здоров’я у сільській місцевості для медичних працівників 

амбулаторії, що працюють у сільській місцевості“,  КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

отримано 5  програмно-апаратних комплектів для телеметрії та телемедичного 

консультування для Великокручанської, Теплівської, Березоворудської, 

Вікторійської АЗПСМ та Давидівського ФАПу (при забезпеченні відповідного 

співфінансування з місцевих бюджетів). 

У громаді поряд з комунальним медичним закладом активно розвивається 

приватна первинна медична допомога, яка налічує 6 приватних кабінетів, (у 2019 

році – 3). Населення  обслуговують 3 педіатра (ФОП Бражник О.О., ФОП 

Захаренко К.Г., ФОП Шаренко-Лаптєва Л.В.,) та 5 сімейних лікарів  (ФОП Бобир 

М.М. – 2 сімейних лікаря, ФОП Гаркавенко Т.В., ФОП Дядькова І.М. – 2 

сімейних лікарів). Вищезазначені суб’єкти господарювання уклали договори з 

Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій, тому мешканці громади, які 

заключили декларації з лікарями обслуговуються безкоштовно. 

На 01.11.2020 р. з фізичними особами-підприємцями заключено 9011 

декларацій, що складає 29 % від загальної кількості жителів громади, з них 49% 

становлять чоловіки, решта 51% жінки. До кінця року очікується зростання рівня 

охопленості деклараціями мешканців громади, так як один із суб’єктів 

господарювання тільки розпочав свою діяльність. З метою надання якісної 

медичної допомоги, суб’єкти господарювання забезпечені сучасним медичним 

обладнанням відповідно до „Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають 

первинну медичну допомогу“.  

Для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню на 

вторинному рівні, рішенням сімдесят шостої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20.10.2020 р. № 463 КП „Пирятинська лікарня“ прийнято у 

комунальну власність Пирятинської МТГ. 

КП „Пирятинська лікарня“ має проектну потужність для одночасного 

обслуговування у 120 стаціонарних ліжок та 30 ліжок денного стаціонару. В 

структурі підприємства функціонують хірургічне, терапевтичне, пологове, 

гінекологічне, неврологічне, інфекційне, приймальне відділення. При лікарні 

надає послуги клініко-діагностична лабораторія, в складі якої працює 

бактеріологічне відділення та відділення по діагностиці ВІЛ/СНІД, діагностична 

лабораторія.  

У структурі амбулаторно-поліклінічної служби надає медичну допомогу 

поліклінічне відділення  лікарні на 320 відвідувань. 

На стаціонарних ліжках за 9 місяців 2020 року проліковано 2734 хворих, 

які перебували на лікуванні 21151 ліжкодень.  
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У поліклінічне відділення за наданням медичної допомоги звернулося 

58453 хворих, переважно на прийом до лікарів: хірурга, невропатолога, 

рентгенолога, інфекціоніста. 

У 2020 році підприємство уклало з НСЗУ договір про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій про надання 

медичних послуг за 10 пакетами медичних послуг орієнтовно на загальну суму 

19747,3 тис. грн. 

         Штатний розпис КП „Пирятинська лікарня“ на 2020 рік затверджено в 

кількості 291,0 одиниць. 

На протязі 2020 року проведено капітальні видатки на придбання 

медичного обладнання на суму 85,9 тис. грн. В жовтні місяці на виконання 

заходів місцевих програм придбано 10 комплектів комп’ютерної техніки. Також 

проведено торги на придбання обладнання з гістероскопії, цистоскопії та 

ендоскопічна стійка з відеоспостереженням на загальну суму 2310,6 тис. грн. за 

кошти місцевих бюджетів (кошти обласного бюджету – 1800,0 тис. грн. та кошти 

бюджету Пирятинської МТГ – 510,6 тис. грн.). 

 За кошти, отримані від надання платних послуг КП „Пирятинська лікарня“ 

проведено поточний ремонт їдальні неврологічного відділення на суму 61,2 тис. 

грн., поточний ремонт автоклаву на суму 48,3 тис. грн. Для лікування хворих на 

COVID-19 в інфекційному відділенні проведено систему киснепостачання на 20 

ліжок на загальну суму 89,9 тис. грн.  

 

1.4.10. Фізична культура і спорт 

 
Важливою складовою соціально-економічної політики Пирятинської МТГ 

є розвиток фізичної культури та спорту. В громаді досить розгалужена система 

фізкультурно-спортивних закладів. Так, станом на 01.10.2020 р. функціонують: 

Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), яка налічує 5 

спортивних відділень: баскетбол, легка атлетика, футбол, боротьба сумо, дзюдо; 

Фізкультурно-спортивний клуб ,,Оранжевий м’яч“; 

Пирятинська районна організація ВФСТ „Колос“ АПК України; 

Пирятинська районна Федерація волейболу; 

Міський шаховий клуб „Дебют“; 

Футбольний клуб ,,Пирятин“ (юнаки та дорослі); 

також функціонують 3 спортивних зали. 

У  Пирятинській  ДЮСШ  виховується  436  учнів. Заняття  проводяться  у  

32 навчальних  групах. Усього працює 12 тренерів-викладачів, з  них  штатних  – 

8. Упродовж 2020 року на базі закладу підготовлено більше 300 переможців 

обласних, Всеукраїнських і міжнародних змагань, 198 спортсменів-розрядників. 

         На  відділенні  баскетболу  працює  два  тренери-викладачі – один  з них 

сумісник.  Певних   успіхів  у  своїй  роботі  досяг  тренер-викладач  відділення  

баскетболу Богатинський О.Я. Протягом року переможцями та призерами  

Чемпіонатів області  та обласної Гімназіади школярів стали 12 команд юнаків та 
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дівчат різних вікових груп. Троє  учнів  входять  до складу  юнацької  збірної 

команди  області для участі у Чемпіонаті України.                                                                                                                                                                       

На  відділенні  легкої  атлетики працює 4 штатних тренерів-викладачів та 

3 сумісники. На чемпіонаті України серед  молоді у 2020 році вихованці ДЮСШ 

Полтавець Олександра посіла І місце, а  Безсмертна Ірина – ІІІ місце у стрибках 

у висоту  з розбігу серед дівчат (тренер-викладач Горбачов О.В.). За  підсумками  

виступу Полтавець О. включено до складу  кандидатів до збірної команди 

України. Вихованець Скочко В. (тренер Холод А.М.) став дворазовим 

переможцем Чемпіонатів України серед юнаків з бігу на 3000 метрів та був 

включений до збірної команди України для участі у Європейському Чемпіонату 

в м.Стабул, Турція, де посів IV місце. Сім вихованців відділення входять до 

складу юнацької збірної команди Полтавської області з легкої  атлетики. 

Вихованці відділення посіли І командне місце на обласному легко-

атлетичному  кросі, І місце – з чотириборства „Дружба“ та  І місце – на 

чемпіонаті Полтавщини серед команд ДЮСШ. 

З  2019 року працює відділення дзюдо (тренер-викладач Антончук П.В.), 

учні якого досягли значних успіхів на обласному, національному та 

європейському  рівнях. У 2020 році на відділенні сумо підготовлено 1 майстра 

спорту України, 4 кандидати у майстри спорту, близько 70 чемпіонів та призерів 

обласних та Всеукраїнських змагань.  

На відділенні футболу ДЮСШ працють два штатних тренери-викладачі  

Бурий М.С. та Ліпчанський С.І. Серед  юнаків  2005-2006 років  народження у  

змаганнях  ДЮФЛ збірна команда ДЮСШ посіла  ІІІ місце. Тренери-викладачі  

відділення  футболу  працюють  над  оздоровленням  дітей  силами  природи,  

проводячи  більшість занять  на  свіжому  повітрі, включаючи   закалювання  

прохолодною водою. За  результатами  медогляду  учні  відділення  футболу  

мають  найкращі показники  серцево-судинних  проб – проба Руф’є. 

 У зв’язку з карантинними обмеженнями цілий ряд змагань серед юнаків 

були перенесені на наступний рік. 

У 2020 році зміцнено матеріально-спортивну базу Пирятинської  ДЮСШ: 

почала функціонувати навчально-тренувальна база „Юність“; 

облаштовано майданчики з штучним покриттям на стадіоні „Ювілейний“, 

зокрема, волейбольний та сектор для стрибків у висоту.   

 Видатки бюджету міської громади, в основному, забезпечують витрати на 

захищені статті та навчально-тренувальну роботу, пов’язану з участю вихованців 

ДЮСШ у змаганнях різних рівнів.  

  

1.4.11 Соціальний захист 
 

З метою підвищення соціального захисту у виконкомі міської ради 

ведеться облік вразливих верств населення, що мешкають в громаді. Так, на 

обліку перебувають: 

546 малозабезпечені сім’ї; 

108 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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8 членів сімей загиблих в період бойових дій та дій, прирівняних до таких; 

864 особи, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

2937 осіб з інвалідністю, незалежно від групи та причини інвалідності; 

286 учасників антитерористичної операції; 

451 внутрішньо переміщених осіб; 

22 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

146 дітей з інвалідністю; 

29 осіб молодіжного віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі; 

289 багатодітних сімей; 

286 дітей з багатодітних сімей; 

91 сім’я з новонародженими дітьми, які потребують соціальної підтримки. 

З метою підтримки зазначених категорій населення реалізуються 2 місцеві 

(регіональні) програми: „Комплексна програма соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2020 рік“ та „Програма соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік“. За 2020 рік на заходи програм, 

якими охоплено майже 20,51 тис. осіб, спрямовано 2490,7 тис. грн. 

В рамках державно-приватного партнерства та з метою соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), операції об’єднаних сил 

(ООС) та членів їх сімей за кошти бюджету МТГ виготовлено 26 карток зі 

знижками на товари та послуги торгівельних підприємств, які розташовані у 

м.Пирятин, станом на 31.12.2020 картки отримали 24 особи. Виготовлено та 

розміщено на закладі загальної середньої освіти меморіальну дошку на 

вшанування памʼяті загиблого учасника АТО (Комаров О.М.). 

Для покращення якості надання соціальних послуг та здійснення якісного 

обслуговування осіб пільгових категорій за рахунок бюджету  міської 

територіальної громади у 2020 році управлінням  соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації придбано папір, канцтовари, комплектуючи 

для компʼютерної техніки, оплачені послуги звʼязку за пересилку особових справ 

на загальну суму 24,6 тис. грн.  

За звітній період 2020 року з метою посилення уваги до потреб старшого 

покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів, ветеранів 

праці, військової служби, ветеранів війни, учасників бойових дій, активізації 

волонтерського руху, виховання патріотизму та мужності серед молодого 

покоління за рахунок бюджету міської територіальної громади придбані квіти, 

подарунки для участі в заходах  на суму 12,4 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 на обліку Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді перебувають 22 сімʼї/особи (у них 31 дитина), 

які опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають на території 

Пирятинської МТГ. Соціальними послугами охоплено 376 сімей/осіб, яким 

надано 618 соціальних послуг. За місцем проживання здійснено початкові оцінки 

потреб 53 сімей, 2 сімʼї (3 дітей) влаштовані в кризовий центр на тимчасове 

проживання. Забезпечується соціальне супроводження прийомної сімʼї та 
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дитячого будинку сімейного типу, у яких виховуються 9 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Спільно з Пирятинським районним сектором філії Державної установи 

„Центр пробації“ в Полтавській області проводиться соціальна робота з 29 

особами молодіжного віку, засудженими до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі (з них 1 особа поставлені на облік в 2020 році) спрямована на 

профілактику асоціальної поведінки, надається інформація з питань 

працевлаштування, отримання державної соціальної допомоги. 

В 2020 році працівниками Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді відвідано за місцем проживання 30 сімей з 

дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при народженні дитини, та 

багатодітних родин. Матеріальну допомогу в розмірі 1,5 тис. грн. отримали 83 

породіль на загальну суму 124,5 тис. грн.  

В 2020 році 45 дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах та дітей із багатодітних сімей, які йдуть до 1-го класу, отримали 

набори канцтоварів. 

Спільно з БО ,,Світло надії“ (м.Полтава) реалізується інформаційна 

компанія, щодо наслідків вживання тютюну та алкоголю психоактивних речовин 

та прекурсорів формування здорового способу життя, в рамках якого охоплено 

180 дітей. 

За січень-грудень 2020 року сформовано базу даних:  

дітей до 18 років, які проживають на території МТГ (5800 осіб); 

дітей, які навчаються у закладах інституційного догляду за заявами батьків 

(11 дітей); 

1 дитина, позбавлена батьківського піклування перебуває у інтернатному 

закладі на повному державному утриманні; 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (6 осіб); 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку (109 осіб); 

особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку при 

виконкомі Пирятинської міської ради (30 справ). 

У закладах освіти у квітні, листопаді 2020 року організовано та проведено 

місячники правовиховної роботи. 

Для запобігання негативним проявам в дитячому середовищі та обмеження 

перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, інших 

громадських місцях у вечірній та нічний час на території Пирятинської міської 

ради діє рішення від 19 грудня 2018 року № 416 „Про обмеження перебування 

дітей у закладах сфери розваг, громадського харчування“ та створено робочу 

групу для здійснення моніторингу за перебуванням неповнолітніх у закладах 

сфери розваг та громадського харчування. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями у 2020 році проведено 6 перевірок. 



 

42 
 

Щомісячно проводяться обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Протягом звітного періоду надано 13 соціальних послуг щодо надання 

одиноким матерям соціальних відпусток. 

Станом на 31.12.2020 р. соціальними послугами Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району 

скористалися 2610 жителів Пирятинської міської територіальної громади, з них 

на платній основі – 510 громадян. У закладі діють 4 відділення. Відділенням 

денного перебування обслужено 1382 особи. У відділенні стаціонарного догляду 

для постійного або тимчасового проживання станом на 31.12.2020 р.  перебуває 

21 житель, усього з початку року послугу „догляд стаціонарний“ отримали 29 

осіб. Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги скористалось 979 осіб, надано 4137 послуг. На платній основі було 

надано 718 послуг 472 особам. У відділенні соціальної допомоги вдома за 2020 

рік обслужено 554 громадянина, з них на платній основі – 66 осіб. 

Всі соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома забезпечені 

велосипедами, спецодягом та сумками. З метою запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19 соціальні робітники повністю забезпечені 

захисними масками, резиновими рукавичками, бахілами, милом та 

антисептичними засобами. 

За 2020 рік з бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

утримання територіального центру використано 4881,7 тис. грн.  
 

1.4.12 Безпека і цивільний захист 

 
Згідно Кодексу цивільного захисту України на території Пирятинської 

міської ради функціонує Пирятинська міська ланка територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту до складу якої входять об’єктові 

та місцеві формування цивільного захисту. На території громади розміщено: 1 

хімічно-небезпечний об’єкт, 42 потенційно-небезпечних об’єкти та 26 об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

З метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій розроблені плани 

реагування на надзвичайні ситуації та затверджений перелік підприємств, 

установ та організацій, які будуть задіяні у разі евакуації населення та ліквідації 

надзвичайної ситуацій (служби енергетики, захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин, інженерна, комунальна-технічна, медична, зв’язку і оповіщення, 

протипожежна, торгівлі та харчування, охорони громадського порядку). Для 

своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних 

ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій та населення у м.Пирятин застосовується система 

оповіщення. 

При міській раді створені комісії:  з питань техногенно екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій (у 2020 році проведено 37 засідань), назвичайна 
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протиепізоотична комісія (не було засідань), евакуаційна комісія (не було 

засідань), спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру (не було засідань) і Штаб з ліквідації надзвичайних 

ситуацій (не було засідань), які здійснюють оперативне реагування на 

надзвичайні ситуації та події в громаді. 

У березні 2020 року на всій території України введений режим 

надзвичайної ситуації, який функціонує і зараз. Тому збільшено місцевий резерв 

на придбання засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції.  Крім того,  

зафіксовані небезпечні події техногенного або побутового характеру: пожеж – 

41, дорожньо-транспортних пригод – 45. 

Всі виниклі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками ДПРЧ-19 

Пирятинського районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області. З 

метою забезпечення підрозділу обладнанням, що дає змогу оперативно 

проводити першочергові роботи з ліквідації наслідків надзвичайних подій,  за 

рахунок бюджету МТГ придбано запасні частини та матеріали для проведення 

поточного ремонту пожежних автомобілів (99,5 тис. грн.), а також придбано 

аварійно-рятувальне обладнання (50,0 тис. грн.).   

Для забезпечення реального та ефективного функціонування Пирятинської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту у Полтавській області у режимі надзвичайної ситуації, в тому числі під 

час поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, з бюджету МТГ на суму 195,6 тис. грн. було 

профінансовано закупку ПММ (бензин марки А-92 (1800 л), дизельне паливо 

(2700 л)), 2 комплектів ручних, акумуляторних  та механічних оприскувачів з 

бензиновим двигуном, засобів для дезінфекції приміщень, техніки, тротуарів, 

доріг, інших поверхонь (ємність 130 л),  комбінезонів захисних одноразових (300 

шт.) та багаторазових (30 шт.), респіраторів (150 шт.), окулярів захисних (150 

шт.), рукавичок медичних (1000 шт.), масок медичних (1000 шт.). З метою 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку з бюджету МТГ 

виділено 1000,0 тис. грн. по Програмі „Безпечна громада на 2020 рік“ на 

створення єдиної системи відеоспостереження, проте, після двох процедур 

тендерної закупівлі, переможця не обрано. 

З метою забезпечення належного місцевого військового управління, а 

саме: виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової 

служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і 

транспортних ресурсів, Пирятинському райвійськкомату надано допомогу в сумі 

63,8 тис. грн. У 2020 році за кошти бюджету МТГ забезпечена доставка 42 

призовників на збірний пункт під час призову „Весна - 2020“,  виконання заходів 

з розшуку і доставки 36 осіб, які ухилялися від військової служби, проведено 

медичні огляди 30 призовників, з них призвано на військову службу 15 осіб. В 

рамках програми „Територіальна оборона 2020“ придбано комплект польової 

кухні для приготування їжі в польових умовах (22,5 тис. грн.). 

Для покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 
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беруть участь в операції обʼєднаних сил на сході Україні, у 2020 році  

використано 150,0 тис. грн. для проведення практичних заходів з виявлення та 

припинення протиправної діяльності груп, учасники яких займаються 

ескалацією громадянського конфлікту в Україні, поширенням сепаратистських 

настроїв і тероризму, їх фінансуванням, протидії налагодженню і використанню 

каналів контрабанди, переміщенню на територію Пирятинської МТГ радикально 

налаштованих осіб. 

З метою підтримки військової частини А-1499, яка дислокується у 

м.Пирятин, виділено з бюджету МТГ кошти в сумі 87,8 тис. грн. на влаштування 

периметральної охорони, встановлення системи відеоспостереження військового 

містечка, за ці кошти також виготовлено технічну документацію та встановлено 

пожежноохоронну сигналізацію. 
  

1.4.13. Е-врядування та адміністративні послуги. 
 

Впродовж 2020 року ЦНАП виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради працював над організацією надання адміністративних послуг, спрощенням 

і вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства та 

потреб громадян (в тому числі в умовах дії карантину), наповненням Реєстру 

територіальної  громади, розширенням спектру послуг (особливо соціального 

характеру), підвищенням рівня професіоналізму адміністраторів, доступністю 

послуг для громадян, як в місті, так і в сільських населених пунктах, реалізацією 

ІІ фази Програми „U-LEAD з Європою“ по міжмуніципальному співробітництву. 

ЦНАП  здійснює діяльність за принципом „єдиного вікна“, прийом 

документів, видача результатів послуг проводиться виключно через 

адміністраторів ЦНАП із дотриманням Єдиних вимог (стандарту) до якості 

обслуговування  відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. 

Адміністратори ЦНАП мають доступ до  Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру територіальної 

громади ЦНАП-SQS, електронного документообігу АСКОД, єдиної 

інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, 

інтегрованої інформаційної системи „Соціальна громада“. 

Станом на 01 січня 2021 року через Пирятинський ЦНАП можна отримати 

220 адміністративних послуг, із них 52 послуги приймається за принципом 

екстериторіальності. Протягом 2020 року перелік послуг ЦНАП збільшився на 

48 послуг (особлива увага приділялася послугам соціального характеру – 37 

послуг). 

У звітному  році через ЦНАП всього надано 25330 послуг (що на 1725 

більше ніж у 2019 році). Найбільш запитувані це муніципальні послуги (видача 

довідок про зареєстрованих осіб, відповіді на запити, консультації, видача 

документів тощо) – 15346 (12692); реєстрація нерухомого майна –1122 (1395); 

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання, зміна назви вулиці, вклейка 

фото – 3426 (4688);  соціальні послуги (в тому числі соціального характеру) –

1494 (430); виготовлення біометричних документів – 1176 (1278), реєстрація 
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підприємницької діяльності – 134 (274); послуги з питань архітектури та 

містобудування – 406 (354); земельні та екологічні – 1445 (1495);  послуги 

держгеокадастру – 376 (518);  послуги, що стосуються сім’ї та  дітей – 283 (468); 

житлово-комунальні – 23 (37). 

З  березня 2018 року Центр надання адміністративних послуг бере участь  

у  другій фазі конкурсу Програми „U-LEAD з Європою“ для надання допомоги 

на модернізацію та створення ЦНАП. В рамках реалізації Програми у 2020 році 

громади-партнери по ММС Каплинцівської, Дейманівської, Великокручанської 

та Харківецької сільських рад отримали комплекти меблів та ознакування на 

суму 2293,59 EUR.  

Працівники ЦНАП брали активну участь в реалізації шведсько-

українського проєкту „Місцеве самоврядування та верховенство права в 

Україні“, Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської 

міської ради“, Програми „Розвитку Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки“.   

Моніторинг надання якості  послуг є важливим фактором роботи ЦНАП. 

За допомогою Google карт „Розкажи нам про свої враження від візиту до ЦНАП“ 

отримано 54 відгуків. На сайті міської ради проведено дослідження 

(анкетування) щодо обслуговування в Центрі надання адміністративних послуг 

Пирятинської МТГ. У ЦНАП запроваджена паперова анкета відгуків (128 анкет 

заповнено),  є Книга відгуків і пропозицій для відвідувачів. 

Соціальна реклама стосовно діяльності ЦНАП та надання 

адміністративних послуг здійснюється шляхом розміщення на сайті 

Пирятинської міської ради та її сторінці в Facebook, в рубриці „ЦНАП інформує“ 

інформаційних матеріалів та публікацій щодо надання найбільш популярних 

послуг та діяльності ЦНАП (упродовж 2020 р. – понад 50 публікацій).  Додатково 

виготовлено рекламні проспекти для сіті-лайту та  візитівки для ЦНАП. Для 

зручності відвідувачів адміністраторам та працівника відділу державної 

реєстрації придбані металеві бейджі. 

Систематично в ЦНАП проводяться навчання та тренінги з підвищення 

професійної кваліфікації та ознайомлення адміністраторів із останніми змінами 

в законодавстві,  актуальними питаннями у різних сферах надання 

адміністративних послуг (у 2020 році проведено 138 навчань). Працівники 

ЦНАП пройшли навчання і тестування запровадження комплексної послуги „Е-

Малятко“, яка буде надаватися після підключення Пирятинським РАЦС. З 

початку карантину доповнено роботу ЦНАП телефоном мобільного оператора. 

Приймалися документи на послугу „Про призначення допомоги на дітей 

фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і 

належать до першої та другої групи платників єдиного податку“ без 

затвердження. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями у ЦНАП з березня 2020 року були 

призупинені консультації представниками Пирятинського бюро правової 

допомоги, Пирятинської районної філії Полтавського обласного центру 

зайнятості, Пирятинського відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
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соціального страхування, відмінені екскурсії для учнів шкіл громади,  які набули 

популярності за роки роботи ЦНАПу. Працівники відділів управління 

комунальною власністю та з земельних і екологічних питань виконкому міської 

ради здійснювали прийом за наявності заявників. 

         ЦНАП є активним учасником суспільного життя громади. У 2020 році біля 

ЦНАПу встановлено сіті-лайт з рекламою Центру, у ЦНАПі було облаштовано 

пункти для голосування „Громадського бюджету“, куточок для  соціологічних 

опитувань, які обслуговували адміністратори,  покращено зони комфорту для 

відвідувачів озелененням живими квітами, фронт-офіс прикрашено до 

новорічних свят, поновлено дитячий „куточок“, проводився благоустрій 

прилеглої території тощо.  

З метою ознайомлення, отримання практичного досвіду та навичок у 

роботі у 2020 році ЦНАП відвідали представники: м.Дніпрорудне Запорізької 

області, м.Березань Київської області, м.Лубни, Омельницької та Гребінківської 

МТГ Полтавської області. Карантинні обмеження вплинули на вільне 

переміщення та масовий характер обміну делегаціями, тому ЦНАП надавав свої 

напрацьовані документи, презентації, практики в електронному режимі та 

онлайн-форматі. 

Третій рік поспіль у конкурсі „Кращий ЦНАП“, який проводився 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської облдержадміністрації серед ЦНАПів області, ЦНАП отримав 

нагороду: „Відзнака Зубенко Юлії Олександрівні“, як кращому адміністратору 

року. 
 

1.4.14. Розвиток сільських територій. 
 

Сільська частина території Пирятинської МТГ поділена на 16 округів, в 

яких призначені старости сіл. З метою оцінки стану розвитку сільських 

населених пунктів розроблено порівняльну систему показників. 

 

1) Села Олександрівка, Рівне, Могилівщина.  
Станом на 01.01.2020 року тут проживало 462 жителів, з них 204 – 

чоловіків, 258 – жінок. Аналіз вікової структури показує, що 16% жителів 

старостату (або 74 особи) становлять особи вікової групи від 0 до 17 років; 31,2% 

(144 осіб) – від 18 до 39 років; 30,3% (140 особа) – від 40 до 59 років, 22,5% (104 

осіб) – 60 і більше років. Економічно активне населення складає 284 особи. 

На території старостату функціонують: 
Олександрівська філія Опорного закладу Пирятинської зош І-ІІІ ступенів № 6;  

Олександрівський дошкільний навчальний заклад „Ромашка“;  

Олександрівський сільський клуб;  

Олександрівська сільська бібліотека;  

Олександрівський фельдшерсько-акушерський пункт;  

віддалене робоче місто Центру надання адміністративних послуг виконкому 

Пирятинської міської ради;  

2 магазини продовольчих товарів і 1 кафе;  

готель „Дальнобой“ ФОП Рикун А.М. (21 номер на 49 місць); 

Добавлено примечание ([УЕ1]):  
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1 автозаправна станція;  

1 СТО. 

У 2020 році на території округу проводились наступні роботи: 
 в ЗДО „Ромашка“ - капітальний ремонт ігрової кімнати; 

 в ЗОШ - ремонт харчоблоку, реконструкція теплогенераторної, облаштування 

асфальтного покриття біля приміщення; 

 в сільському клубі - ремонт фойє, капітальний ремонт приміщення для туалетної 

кімнати, її облаштування, встановлення вигрібної ями, підведення каналізації; 

 в старостаті: поточний ремонт приміщення. 

 

2) Села Калинів Міст, Верхоярівка та Замостище.  

Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить 

669 жителів. Вікова структура населення розподілена наступним чином: 15% 

жителів старостату становлять 98 осіб вікової групи від 0 до 17 років; 30% 

жителів старостату – це 203 особи вікової групи від 18 до 39 років; 28% жителів 

старостату – це 185 осіб вікової групи від 40 до 59 років; 27% жителів старостату 

становлять 183 особи вікової групи 60 і більше років. Економічно активне 

населення Калиновомостівського старостату складає 501 особу. 

На території старостату функціонують: 
заклад дошкільної освіти „Калинка“; 

Калиновомостівський сільський будинок культури;  

Калиновомостівська сільська бібліотека;  

Калиновомостівський фельдшерсько – акушерський пункт;  

віддалене робоче місто Центру надання адміністративних послуг виконкому 

Пирятинської міської ради;  

4 магазини продовольчих товарів; 

ТОВ „,Агрокомплекс“, 

ТОВ „АгроВіка“, 

ПП ,„Калиновомостівське“. 

У 2020 році на території округу проводились наступні роботи: 
поточний ремонт харчоблоку Калиновомостівського ЗДО „Калинка“;  

реконструкція водогону по вул. Фестивальна с.Калинів Міст; 

часткова реконструкція водогону по вул. Тімірязєва с.Калинів Міст; 

підключення домогосподарств населених пунктів старостату до інтернет-мережі ТОВ 

„НВП-КОННЕКТ“.  

 

3) Села Березова Рудка, Вечірки, Крячківка, Марʼїнське.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

2192 осіб, з них 965 чоловіків, 1227 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 14,9% жителів старостату (326 осіб) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 37,3% (818 осіб) – від 18 до 39 років; 25,9% 

(568 осіб) – від 40 до 59 років; 21,9% (479 осіб) – 60 і більше років. Економічно 

активне населення складає 1386 осіб (63,2%).  

На території старостату функціонують: 
Березоворудська зош І-ІІІ ступенів;  

Дошкільний навчальний заклад „Берізка“; 

Крячківський  ЗДО „Вишенька“; 

Березоворудський сільський Будинок культури; 
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Вечірківський сільський клуб; 

Крячківський сільський клуб; 

Крячківська сільська бібліотека-філія; 

Вечірківська сільська бібліотека-філія; 

Березоворудська сільська бібліотека-філія; 

Березоворудська амбулаторія загальної практики сімейної медицини; 

Вечірківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Крячківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Пирятинська районна станція юних натуралістів;  

КП „БЕРЕЗОВОРУДСЬКЕ-2016“; 

Березоворудський аграрний технікум Полтавського державного аграрного 

університету; 

13 магазинів продовольчих та непродовольчих товарів; 

сільськогосподарські підприємства: СОК„Березоворудський нектар“, ПП„Крячківка-

Агро“, ТОВ „Крячківка-Агро-Плюс“,  ПСП „Мрія“, ТОВ „Вечірки-Агро“.   

 

4) Села Білоцерківці та Яцини.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

679 осіб, з них 304 чоловіків, 381 жінок. Вікова структура населення розподілена 

наступним чином: 6% жителів старостату (41 особа) становлять особи вікової 

групи від 0 до 17 років; 18% (123 особи) – від 18 до 39 років; 32% (216 осіб) – від 

40 до 59 років; 44% (299 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне населення 

складає 339 осіб (50%).  

На території старостату функціонують: 
ЗДО „Світлячок“ с.Яцини;  

Яцинівський сільський Будинок культури; 

Білоцерківський сільський клуб;  

Білоцерківська сільська бібліотека-філія; 

Яцінівська сільська бібліотека-філія; 

Білоцерківський фельдшерсько – акушерський пункт;  

Яцинівський фельдшерсько- акушерський пункт; 

3 магазини продовольчих та непродовольчих товарів. 

У 2020 році на території округу проводились наступні роботи: 
поточний ремонт під’їзних шляхів до сіл Яцини та Білоцерківці на суму 60,0 тис. грн.; 

поточний ремонт дороги в с.Яцини на суму 50,0 тис. грн.; 

поточний ремонт дороги в с.Білоцерківці на суму 30,0 тис. грн.; 

реконструкція вуличного освітлення на території сіл ( заміна лампочок та стовпів); 

проведено обстеження земельних ділянок, які використовуються для сінокосіння та 

випасання і погоджено їх використання з РДА; 

проведено аудит незаконно оброблених земельних ділянок; 

проводилася робота по підготовці земельної ділянки площею 12,6 га для передачі в 

оренду під садівництво. 

 

5) Села Велика Круча, Повстин та Мала Круча.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

1867 осіб, з них 821 чоловіків, 1046 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 17,5% жителів старостату (326 осіб) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 30,3% (565 осіб) – від 18 до 39 років; 35,2% 
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(658 осіб) – від 40 до 59 років; 17,0% (318 осіб) – 60 і більше років. Економічно 

активне населення складає 1223 особи (68,5%).  

На території старостату функціонують: 
Великокручанська зош І-ІІІ ступенів; 

Повстинська зош І-ІІ ступенів;  

ЗДО „Колосок“ с.Велика Круча; 

Дошкільний навчальний заклад „Барвінок“ с. Повстин; 

Великручанський сільський клуб; 

Повстинський сільський Будинок культури; 

Великокручанська сільська бібліотека-філія; 

Повстинська сільська бібліотека-філія; 

Великокручанська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Повстинський фельдшерсько-акушерський пункт; 

КП „Центр надання адміністративних послуг Великокручанської сільської ради“; 

КП „Госпрозрахункова житлово-експлуатаційна дільниця села ВЕЛИКА КРУЧА“; 

ОСББ „Авіомістечко 3“; 

9 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів; 

4 кафе (ФОП Руденко Т.В., ФОП Лебедева Л.І., ФОП Коріков І.А., ФОП Вернигора 

Н.М.); 

1 СТО (ФОП Лебедєв І.В.); 

1 АЗС; 

1 ветлікарня (ФОП Калайтан М.І.); 

3 перевізника ( ФОП Боргун А.П., ФОП Зателепа О.П., ФОП Зателепа В.І.); 

ТОВ „МАЛДС ГРУП“; 

ПАТ „Велика Круча“. 

 

6) Села Вікторія та Архемівка.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

854 осіб, з них 376 чоловіків, 478 жінок. Вікова структура населення розподілена 

наступним чином: 15% жителів старостату (131 особа) становлять особи вікової 

групи від 0 до 17 років; 18% (155 осіб) – від 18 до 39 років; 42% (357 осіб) – від 

40 до 59 років; 25% (211 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне населення 

складає 512 осіб (60%).  

На території старостату функціонують: 
Вікторійська  зош І-ІІІ ступенів; 

ЗДО „Веселка“; 

Вікторійський сільський Будинок культури; 

Вікторійська сільська бібліотека-філія; 

Вікторійська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини“; 

КП „Вікторійське джерело“; 

3 магазини продовольчих і непродовольчих товарів; 

1 кафе (Березоворудська споживча спілка); 

1 АЗС (ТОВ „Трейдінг“); 

Сільськогосподарські підприємства: ПП „Дубкан“, ТОВ „Яромир-Агро“.                     

У 2020 році на території округу проводились наступні роботи: 
розроблено (оновлено ) містобудівну документацію сВікторія та с.Архемівка на суму 

247,6 тис.грн.; 

проведена реконструкція вуличного освітлення  з використанням світильників на 

сонячних панелях у с.Вікторія на суму 298,7 тис. грн. 
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7) Село Грабарівка.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

472 особи, з них 208 чоловіків, 264 жінки. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 13% жителів старостату (63 осіб) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 10% (45 осіб) – від 18 до 39 років; 17% (79 

осіб) – від 40 до 59 років; 60% (285 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне 

населення складає 124  особи (27%).  

На території старостату функціонують: 
ЗДО „Малятко“; 

Грабарівський сільський клуб; 

Грабарівська сільська бібліотека-філія; 

Грабарівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Грабарівський  психоневрологічний   будинок-інтернат; 

1 магазин продовольчих і непродовольчих товарів; 

сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Руда“. 

 

8) Села Давидівка, Гурбинці, Кроти, Нові Мартиновичі.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

1837 осіб, з них 807 чоловіків, 1030 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 13,3% жителів старостату (244 особи) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 27,6% (507 осіб) – від 18 до 39 років; 31,4% 

(576 осіб) – від 40 до 59 років; 27,7% (510 осіб) – 60 і більше років. Економічно 

активне населення складає 1083 особи (59%).  

На території старостату функціонують: 
Давидівська зош І-ІІ ступенів;  

Новомартиновицька зош І-ІІІ ступенів : 

ЗДО „Теремок“ с.Нові Мартиновичі; 

ЗДО „Берізка“ с.Давидівка; 

Давидівський сільський Будинок культури; 

Гурбинцівський сільський клуб; 

Новомартиновицький сільський клуб; 

Кротівський сільський клуб; 

Новомартиновицька сільська бібліотека-філія; 

Кротівська сільська бібліотека-філія; 

Давидівська сільська бібліотека-філія; 

Гурбинцівська сільська бібліотека-філія; 

Новомартиновецька амбулаторія загальної практики- сімейної медицини; 

Давидівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Кротівський фельдшерсько- акушерський пункт; 

Гурбенцівський фельдшерсько- акушерський пункт; 

КП „Новомартиновецьке“; 

КП „Водограй“; 

Кротівський  психоневрологічний   будинок-інтернат; 

10 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів; 

1 бар (ФОП Гордієнко І.П.); 

сільськогосподарські підприємства: забійний цех (ФОП Максим А.І)., ТОВ 

„Давидівський дар“, ПСП „Довіра -2010“, ТОВ  „Новодавидівське“, ПСП „Новогребельське“,  

ФГ „Добробут Агро-2013“, ТОВ „Довіра-2007“. 

У 2020 році на території округу проводились наступні роботи: 
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у сфері соціального захисту:  створено тимчасові робочі місця, надавалась допомога  в  

оформленні  документів  для отримання  жителями сіл різних видів соціальної  допомоги, 

здійснювались виплати на поховання та лікування; 

у сфері освіти:  забезпечено належне утримання територій ДНЗ, здійснювався 

безкоштовний підвіз  учнів та вчителів до Давидівської та Новомартиновицької 

загальноосвітніх шкіл, забезпечено часткове відшклжування витрат на харчування учнів 

молодших класів та дітей пільгових категорій,  забезпечено  твердим  паливом  котельні ЗДО 

„Берізка“ та „Теремок“, також забезпечене посилене харчування дітей в ЗДО „Берізка“ та 

„Теремок“; 

у сфері охорони здоровʼя:  забезпечено проходження безкоштовних медичних оглядів 

населення сільської ради в рамках планового обстеження фахівцями обласного та районного 

виїзного медичного огляду,  забезпечено  паливом  котельня Новомартиновицької АЗПСМ, 

придбано інсулін для хворих на цукровий діабет; 

у сфері культури: забезпечено проведення звітів художньої самодіяльності сільських 

клубів  в рамках районного огляду-конкурсу  художньої самодіяльності „Родослів“, заклади 

культури забезпечені періодичними виданнями; 

у сфері благоустрою: впорядковано  кладовища в селах Давидівка, Кроти, Гурбинці, 

обкошувались вулиці сіл, збільшено кількість зелених насаджень на території населених 

пунктів, замінено огорожу біля пам’ятника загиблим воїнам у с.Гурбинці, проведено 

частковий ремонт пам’ятників  загиблим воїнам  в с.с.Давидівка, Гурбинці, Кроти, у 

співпраці з місцевими підприємствами проведено  поточний ремонт доріг місцевого 

значення  в  с.с.Гурбинці, Кроти, Давидівка, Нові Мартиновичі, відремонтовано вуличне 

освітлення; 

у сфері ЖКГ: забезпечено  вивезення  твердих побутових відходів до санкціонованого 

сміттєзвалища, додатково придбано контейнери для сміття, проводився  поточний  ремонт  

водогонів; 

у сфері фізкультури і спорту: забезпечено участь Давидівської ТГ в районній 

спартакіаді серед територіальних громад на краще спортивне село Пирятинщини. 

 

9) Села Дейманівка, Прихідьки та Шкурати.  

Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року 

становить 850 осіб, з них 375 чоловіків, 475 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 14,2% жителів старостату (121 особа) 

становлять особи вікової групи від 0 до 17 років; 15,9% (135 осіб) – від 18 до 39 

років; 25,6% (218 осіб) – від 40 до 59 років; 44,3% (376 осіб) – 60 і більше років. 

Економічно активне населення складає 353 особи (41,5%).  

На території старостату функціонують: 
Дейманівська  зош І-ІІ ступенів;  

ЗДО „Ромашка“ с.Дейманівка;  

ЗДО „Дюймовочка“  с.Прихідьки;  

Дейманівський сільський Будинок культури; 

Прихідьківський сільський клуб; 

Дейманівська сільська бібліотека-філія; 

Прихідьківська сільська бібліотека-філія; 

Прихідьківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Дейманівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

5 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів; 

промислові підприємства: ТОВ „Пирятинський делікатес“; 

сільськогосподарські підприємства: ФГ „Кодес“. 
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10) Села Каплинці та Усівка.  

Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

563 особи, з них 248 чоловіків, 315 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 10,3% жителів старостату (58 осіб) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 19,5% (110 осіб) – від 18 до 39 років; 22% 

(124 особи) – від 40 до 59 років; 48,2% (271) – 60 і більше років. Економічно 

активне населення складає 234 особи (41,5%).  

На території старостату функціонують: 
ЗДО „Дзвіночок“ с.Каплинці;  

Каплинцівський сільський Будинок культури; 

Каплинцівська сільська бібліотека-філія; 

Усівський сільський клуб; 

Усівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Каплинцівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

3 магазини продовольчих і непродовольчих товарів; 

сільськогосподарські підприємства: СОК „КАПЛИНО“, ТОВ „Каплинцівське“. 

У 2020 році на території округу проводилися наступні роботи: 
Усівському СК придбано сценічне вбрання (10,0 тис.грн.), проведено капітальний 

ремонт будівлі (55,7 тис. грн.); 

проведено капітальний ремонт адмінбудівлі (49,2 тис .грн.); 

реконструйовано вуличне освітлення на сонячних батареях (116,2 тис. грн.), 

відремонтовано вуличне освітлення (23,9 тис. грн.) в  с.Каплинці та с.Усівка; 

відремонтовано дороги вул. Шкільна протяжністю 280,0 м та вул. Миру, вул. Гагаріна 

протяжністю 184,4 м с.Каплинці на загальну суму 248,8 тис. грн. 
 

11) Села Курінька, Нетратівка та Скибинці.  

Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

386 осіб, з них 170 чоловіків, 216 жінок. Вікова структура населення розподілена 

наступним чином: 11,5% жителів старостату (44 особи) становлять особи вікової 

групи від 0 до 17 років; 19,2% (74 оссоби) – від 18 до 39 років; 35,2% (136 осіб) 

– від 40 до 59 років; 34,1% (132 особи) – 60 і більше років. Економічно активне 

населення складає 210 осіб (54,4%).  

На території старостату функціонують: 
Куріньківська зош І-ІІ ступенів; 

Куріньківський сільський клуб; 

Куріньківська сільська бібліотека-філія; 

Куріньківський фельдшерсько-акушерський пункт. 

 

12) Село Малютинці.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

558 осіб, з них 246 чоловіків, 312 жінок. Вікова структура населення розподілена 

наступним чином: 15,4% жителів старостату (86 осіб) становлять особи вікової 

групи від 0 до 17 років; 27,6% (154 осіб) – від 18 до 39 років; 30,1% (168 осіб) – 

від 40 до 59 років; 26,9% (150 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне 

населення складає 322 особи (57,7%).  

На території старостату функціонують: 
Малютинська зош І-ІІ ступенів; 

ЗДО „Сонечко“; 
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Малютинський сільський Будинок культури; 

Малютинська сільська бібліотека-філія; 

Малютинський фельдшерсько-акушерський пункт; 

КП „МАЛЮТИНСЬКЕ“ (керівник Слюсаренко В.М., тариф – 40,0 грн. на місяць з 

однієї людини), накопичення сміття – на 3 майданчиках (8 контейнерів), вивіз сміття 

здійснюється керівниками с/г підприємств – за кошти соціальних угод; 

сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Малютинці Агро“; 

2 магазини продовольчих товарів, 2 – змішаної форми торгівлі; 

відділення Укрпощти у приміщенні сільської ради. 

 

13) Села Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, Меченки, Першотравневе, 

Червоне.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

1134 особи, з них 500 чоловіків, 634 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 9% жителів старостату (102 особи) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 19,5% (221 особа) – від 18 до 39 років; 

26,1% (296 осіб) – від 40 до 59 років; 45,4% (515 осіб) – 60 і більше років. 

Економічно активне населення складає 517 осіб (45,6%).  

На території старостату функціонують: 
Сасинівська зош І-ІІ ступенів;  

ЗДО „Дюймовочка“ с.Сасинівка;  

ЗДО „Колосок“  с.Кейбалівка;     

Сасинівський сільський Будинок культури; 

Кейбалівський сільський клуб; 

Леляківський сільський клуб; 

Сасинівська сільська бібліотека-філія;  

Кейбалівська сільська бібліотека філія; 

Леляківська сільська бібліотека-філія; 

Кейбалівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Сасинівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Леляківський фельдшерсько-акушерський пункт (не функціонує); 

КП „ПЕРЕВОД“ (водопостачання директор Худолій В.Г.); 

кооператив з водопостачання у селі Першотравневе; 

водопостачання у селах Леляки та Кейбалівка здіснює ТОВ „Леляківське); 

сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Леляківське“; 

5 магазинів змішаної форми торгівлі; 

відділення Укрпошти у приміщенні сільської ради. 

У 2020 році на території округу проводились наступні роботи: 
встановлено терморегулятори в СК с.Кейбалівка (125,5 тис. грн.); 

відремонтовано фасад СК с.Леляки (95,5 тис. грн.), 

проведено ремонт (укріплено основу, укладено тротуарну плитку) памʼятників в 

с.Сасинівка, с.Кейбалівка (62,4 тис. грн.); 

реконструйовано частину дороги по вул.Шевченка с.Сасинівка (1304,1 тис. грн.). 

 

14) Село Смотрики.  

Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

717 осіб, з них 315 чоловіків, 402 жінки. Вікова структура населення розподілена 

наступним чином: 16% жителів старостату (115 осіб) становлять особи вікової 

групи від 0 до 17 років; 20,4% (146 осіб) – від 18 до 39 років; 34,2% (245 осіб) – 
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від 40 до 59 років; 29,4% (211 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне 

населення складає 391 особу (54,5%).  

На території старостату функціонують: 
ЗДО „Малятко“; 

Смотриківський сільський Будинок культури; 

Смотриківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Смотриківська сільська бібліотека-філія; 

КП „СМОТРИКІВСЬКЕ“(надають послуги з водопостачання вартістью 8 грн за 1 куб, 

благоустрою,  ремонту доріг, вивезення сміття (8 майданчиків на 20 контейнерів); 

сільськогосподарські підприємства: СВК „Смотриківський“, ФГ „МВМ Агро“; 

4 продовольчі магазини, 2 непродовольчі, 3 кафе; 

відділення Укрпошти у приміщенні комунальної власності. 

У 2020 році на території округу проводилися наступні роботи: 
Проведено  замiну столiв, шкафiв та придбання iгрових зон в ЗДО „Малятко” (32,7 тис. грн.); 

У школі-філії замiнено двое дверних блокiв, придбано столи та стiльцi для iдальнi (52,8 тис. 

грн.); 

цроведено поточний ремонт другого поверху, замiнено двое дверей, лiнолеум, встановлено 

пандус, перекрито дах  (141,2 тис. грн.); 

замінено вхідні двері у поштовому відділенні (10,4 тис. грн.); 

встановлено 3 камери відеспостереження у центрі села (35,0 тис. грн.); 

відремонтовано водогон протяжність 3,1 км (161,0 тис. грн.); 

проведено ямковий ремонт доріг протяжність 3 км (191,0 тис. грн.) 

встановлено огорожі водонапірних башт (3 шт.). 

 

15) Село Теплівка.  

Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

802 особи, з них 353 чоловіки, 449 жінок. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 18,5% жителів старостату (148 осіб) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 22,4% (180 осіб) – від 18 до 39 років; 24,4% 

(196 осіб) – від 40 до 59 років; 34,7% (278 осіб) – 60 і більше років. Економічно 

активне населення складає 376 осіб (46,8%).  

На території старостату функціонують: 
Теплівська зош І-ІІІ ступенів; 

ЗДО „Теремок“  с.Теплівка;  

Теплівський сільський Будинок культури; 

Теплівська сільська бібліотека-філія; 

Теплівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини; 

КП „ТЕПЛІВСЬКЕ“, має ліцензію на водопостачання, тариф – 19,0 грн. за 1 куб.м., 

сміття накопичується на 5 майданчиках (12 контейнерів); 

5 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів; 

2 кафе „Лілея“ (ФОП Колінчук Л.Г.); 

сільськогосподарські підприємства: ПСП „Степ“, ПП „Теплівська калина“, ТОВ 

„Теплівська садиба“, 

відділення Укрпошти у приміщенні комунальної власності. 

 

16) Села Харківці, Високе та Вишневе.  
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить 

1043 особи, з них 459 чоловіків, 584 жінки. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 12,9% жителів старостату (135 осіб) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років; 14,1% (147 осіб) – від 18 до 39 років; 27% 
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(281 особа) – від 40 до 59 років; 46% (281 особа) – 60 і більше років. Економічно 

активне населення складає 428 осіб (41%).  

На території старостату функціонують: 
Вишневецька зош І-ІІІ ступенів;  

ЗДО „Вишенька“ с.Вишневе; 

ЗДО „Сонечко“ с.Харківці; 

Вишневецький сільський Будинок культури; 

Харківецький сільський Будинок культури; 

Харківецька сільська бібліотека-філія; 

Вишневецька сільська бібліотека-філія; 

Вишневецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини; 

Височанський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Харківецький фельдшерсько-акушерський пункт; 

КП „ЧИСТИЙ СТРУМОК“; 

9 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів; 

1 кафе „Мрія“ (ФОП Тесленко О.В.); 

Сільськогосподарські підприємства: СОК „Вишенька“, СТОВ „Цукровик“, ПП 

„Удача“, ПП „ШАГ“. 
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1.4.15. Картографічні матеріали. 
 

Мапа адміністративних меж Пирятинської МТГ та м.Пирятин 
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1.5. Фінанси і бюджет. 
 

Загальний бюджет Пирятинської міської територіальної громади (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів,  без  врахування  власних  надходжень  

бюджетних  установ) за  9 місяців 2020 року становив 117564,3 тис. грн., що на 

0,4% більше, ніж заплановано. Необхідно зазначити, що третина бюджету 

громади (30,5%) наповнюється за рахунок дотацій з державного, обласного та 

місцевих бюджетів. Так, у січні-вересні 2020 року до бюджету МТГ надійшло 

міжбюджетних трансфертів в сумі 35820,0 тис. грн. 

  

Діаграма 3. Структура доходної частини бюджету МТГ 

за 9 місяців 2020 року 

 

 
 

Доходна частина загального фонду,  без  врахування  міжбюджетних  

трансфертів склала 81670,2 тис. грн. (вище плану на 2,2%), спеціального фонду 

– 74,0 тис. грн. (більше на 3,9%).  

Основними факторами перевиконання  надходжень до загального фонду 

стали підвищення оплати праці СГД та відповідних відрахувань ПДФО, а також 

надходжень від обігу підакцизних товарів. Разом з тим, бюджетом громади 

недоотримано місцевих податків і зборів в сумі 1987,4 тис. грн. Що пояснюється 

введенням в дію Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

короновірусної хвороби (COVID-19)“, яким передбачено звільнення СГД від 

плати за землю за період з 01 березня по 31 березня 2020 року. Іншою причиною 

невиконання надходжень плати за землю є мінімізації платежів АТ „Українська 

залізниця“ в два рази порівняно до минулого року. 

 Що стосується спеціального фонду, перевиконання  пов’язане  із  

надходженням  коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного 

власні 

надходжен

ня

69,5%

трансферти

30,5%
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пункту  в  сумі  21,2 тис. грн. на тлі запланованих надходжень від екологічного 

податку (52,8 тис. грн.). 

 

Діаграма 4. Структура надходжень до загального фонду бюджету МТГ  

за 9 місяців 2020 року, без трансфертів 

 

 
 

Бюджетоформуючими податками у структурі надходжень до загального 

фонду  бюджету  міської  територіальної  громади   залишаються податок та збір 

на доходи фізичних осіб (43,8%), акцизний податок (34,3%), місцеві податки і 

збори (20,7%). 

 

Діаграма 5. Структура видаткової частини бюджету МТГ  

за 9 місяців 2020 року, тис. грн. 

 

 
 

Видаткова частина бюджету, без врахування власних надходжень 

бюджетних установ, склала 98998,8 тис. грн., що становить 74,9% від плану. В 

порівнянні до минулого року видатки  збільшились  на 2753,8  тис. грн.  або на 

2,8%. Видаткову частину по загальному фонду використано в сумі  89250,5 тис. 

грн., по спеціальному – 9 748,3 тис. грн.    

Аналіз галузевої структури видатків свідчить, що переважна більшість 

коштів спрямовується на фінансування соціально-культурної сфери (61,6%). 

60944,3
1880,1

15639,0

11954,7

8199,6

380,6

Соціально-культурна сфера

ЖКГ

Управління

Капітальні видатки

Трансферти

Інші
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Питома вага галузі державного управління у загальній сумі видатків становить 

15,8%, частка капітальних видатків – 12,1%, житлово-комунальної сфери – 1,9%. 

У звітному періоді з бюджету громади направлено міжбюджетних 

трансфертів на суму 8199,6 тис. грн., з них: 2530,0 тис. грн. спрямовано на 

фінансування галузі охорони здоров’я;  4450,0 тис. грн. спрямовано  на  галузь  

соціального захисту  населення;   572,2 тис. грн. – на безпеку,  647,5 тис. грн. –  

на освіту,  32,0 тис. грн. – інші трансферти. 

 

Прогнозні показники 

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

 

Доходна частина загального фонду бюджету Пирятинської МТГ на 2021 

рік прогнозується в розмірі 292789,5 тис. грн. 

 

Таблиця 9.  Структура прогнозованих надходжень 

до бюджету МТГ у 2021 році 

 
Назва податку Сума 

(тис. грн.) 

Податки та збори 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 102264,1 

Акциз 34723,5 

Податок на майно 31259,8 

Єдиний податок 31043,1 

Плата за надання адміністративних послуг 926,7 

Інші податки 782,8 

Всього доходи загального фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів 201000,0 

Міжбюджетні трансферти, що будуть надходити до загального фонду бюджету МТГ,  у 2021 році 

Базова дотація 2603,3 

Освітня субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 86636,1 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2550,1 

Всього трансфертів 91789,5 

 

1.6. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади.  

 
Упродовж січня-вересня 2019 року діяло 49 місцевих (регіональних) 

програм з потребою у фінансуванні 69921,5 тис. грн. На реалізацію програм в 

бюджеті МТГ передбачено 43886,6 тис. грн. або 62,8% від потреби. Станом на 

01.01.2021 року із загального обсягу виділених коштів відповідно до 

календарного плану фактично використано розпорядниками коштів 35554,6 тис. 

грн. або 81,0%. 
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Таблиця 10.  Рівень виконання місцевих (регіональних) програм 

 станом на 01.01.2021 року 

 
Напрям дії програми Кількість 

програм 

Обсяг коштів, 

передбачений в 

бюджеті, грн. 

Фактично 

використано,  

грн. 

Рівень виконання, 

% 

Безпека та цивільний захист 8 1767970,0 728870,0 

                            

41,2 

Громадське суспільство 1 1154931,0 1115641,0 96,6 

Державне управління  5 2387630,0 1752998,0 73,4 

Екологія 1 1990000,0 0,0 0,0 

Економіка 3 313250,0 279781,0 89,3 

Енергозбереження 2 49000,0 49000,0 100,0 

ЖКГ 7 22418631,0 19444917,0 86,7 

Інформаційні технології 1 2234217,0 2100507,0 94,0 

Культура і туризм 3 377850,0 365207,0 96,7 

Освіта 6 1944562,0 1295310,0 66,6 

Охорона здоровʼя 7 5476317,0 5387562,0 98,4 

Соціальний захист 4 3145983,0 2516620,0 80,0 

Фізкультура і спорт 2 626280,0 518194,0 82,7 

Разом:                                             49 43886621,0 35554607,0 81,0 

 

В наслідок реалізації завдань та заходів Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської МТГ на 2020 рік вдалося вирішити ряд проблемних 

питань громади. Разом з тим, частина питань ще потребує вирішення, зокрема у 

приоритетних сферах, наведених у таблиці. 

 

Таблиця 11. Перелік проблемних питань для вирішення у 2021 році  

за видами діяльності 

 

Економіка та 

підприємництво 

 нестача вільних земель комунальної власності стримує 

розвиток сільськогосподарського та промислового виробництва; 

 призупинення, а деколи, навіть, припинення діяльності 

окремих підприємств та підприємців  внаслідок карантинних 

обмежень, з попередження поширення пандемії COVID-19; 

 орієнтація місцевих товаровиробників лише на 

регіональні ринки стримує нарощування виробництва; 

 не легалізована робоча сила, призводить до втрачання  

надходжень до бюджету МТГ та соціальних гарантій 

працівників;  

 низький рівень обслуговування у сферах торгівлі, 

громадського харчування, побутових послуг  СГД та 

продавцями; 

 нерозвинений сектор послуг на селі; 

 нестача робочих місць у сільській місцевості; 

 відсутність фінансової підтримки, прийнятних умов 

кредитування для малого та середнього підприємництва. 

Демографія і 

ринок праці 

 продовжується природний спад населення за рахунок 

значного перевищення смертності над народжуваністю; 
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 стабільно високою залишається смертність  внаслідок  

серцево-судинних, онкологічних захворювань, від нещасних 

випадків, отруєнь і травм як у чоловіків, так і жінок, а також 

алкоголізму, наркоманії; 

 посилення міграційних потоків осіб молодого віку за 

межі громади з метою працевлаштування до Польщі, Чехії, 

Німеччини та інших країн; 

 невідповідність професійно-кваліфікованого рівня осіб, 

що перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку 

праці. Особливо стосується молодих фахівців – у зв’язку з 

вимогами керівників підприємств щодо наявності досвіду 

роботи; 

 гендерна нерівність у працевлаштуванні - більше 

половини вакансій, які надходять з підприємств, орієнтовані на 

працевлаштування чоловіків, а на обліку в службі зайнятості, 

багато жінок; 

 проблеми із заповненням вакансій з мінімальною 

заробітною платою, що надані роботодавцями до центру 

зайнятості; 

 тіньова зайнятість населення, не можливість реально 

оцінити ситуацію на ринку праці; 

 недостатній рівень забезпечення соціального захисту 

громадян від безробіття; 

 відсутність робочих місць в реальному секторі економіки 

для відбування стягнення адмінпорушниками суспільно 

корисних робіт в інтересах захисту прав та інтересів дітей. 

Дорожньо-

транспортне 

господарство 

 руйнування дорожнього покриття через збільшення 

навантаження від великогабаритних транспортних засобів та 

інтенсивності руху; 

 неналежний стан тротуарів; 

 відсутність регулярного транспортного сполучення між 

окремими сільськими населеними пунктами та центром 

громади; 

 відмова визначеного перевізника від здійснення 

автобусних перевезень за маршрутом вул. Гагаріна - АС-1; 

 відсутність велосмуг та велодоріжок; 

 стан місцевих доріг потребує покращення. 

Житлово-

комунальне 

господарство 

КП„Райдуга: 

 низький попит на паперові книги, що пояснюється    

поширенням розповсюдження електронних книг; 

 відсутність центру спілкування для букіністів, основних 

споживачів книгарні; 

 недостатня реклама торгового об’єкта. 

КП „Готель „Пирятин“: 

 відсутність реклами  впливає на низький попит на 

послуги готелю; 

 більшість готельних номерів потребують ремонту, 

забезпечення необхідною битовою технікою, зручностями. 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди: 

 висока зношеність мереж призводить до високої 

аварійності; 
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 потребую реконструкції мережі  очисних споруд 

(модернізація та збільшення потужностей); 

 високий рівень ручної праці під час ліквідації аварій 

каналізаційних мереж спричиняє необхідність у придбанні 

дороговартісного екскаватора; 

 порушення технологічних умов за відсутності 

приймальної станції для приймання рідких побутових відходів, 

які вивозитимуться з вигрібних ям асенізаційною машиною; 

 низький рівень охопленості споживачів по місту; 

 залежність функціонування підприємства від обсягів 

скидів ТОВ „Пирятинський  сирзавод“. 

КП „Каштан“: 

 парк спеціалізованої техніки потребує розширення, 

враховуючи збільшення території обслуговування внаслідок 

приєднання 14 сільських рад; 

 80 відсотків наявних зупинок громадського транспорту, 

що знаходяться на балансі підприємства,  морально та фізично 

зношені; 

 недостатній рівень благоустрою населених пунктів; 

 недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної 

мережі сіл громади; 

 неналежний стан тротуарів; 

 недостатній рівень озеленення населених пунктів, велика 

кількість аварійних дерев, які досягли вікової межі, 

неконтрольоване поширення карантинних рослин-алергенів та 

амброзії; 

 наявність на території сільських населених пунктів 

несанкціонованих сміттезвалищ та відходів будівництва, 

недосконала система їх збору, вивезення та утилізації; 

 потребують розширення сфери благоустрою за рахунок 

запровадження платних послуг підприємствам, організаціям, 

установам; 

 низький рівень заключення договорів з вивезення 

твердих побутових відходів з домогосподарствами громади; 

 неналежний контроль за технічним станом контейнерних 

майданчіків та контейнерів для збору твердих побутових відходів 

КП „Пирятинський міський водоканал“: 

 висока зношеність мережі, особливо у сільській 

місцевості; 

 потребує розширення парк спеціалізованих автомобілів  – 

придбання екскаватора, аварійного автомобіля, а це, свою 

чергу, збільшення штату; 

 низький рівень проплат за послугу з централізованого 

водопостачання в сільській місцевості; 

 відсутність постійної аварійно-диспетчерскої служби на 

підприємстві. 

Інші: 
 більшість комунальних підприємств, засновниками яких є 

приєднані сільські ради, неефективні, збиткові, не мають належної 

матеріально-технічної бази; 

 потребує реформування та оптимізації уся система 

житлово-комунальних послуг на приєднаних територіях; 
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Енергозбереження  високий рівень енергоспоживання в ЗДО „Берізка“ 

(м.Пирятин),  будівлі Центру дитячої та юнацької творчості 

(м.Пирятин); 

 потребують долучення до системи енергомоніторингу 

АІС „Енергосервіс: облік, контроль, економія“ об’єктів 

комунальної власності, що додалися після приєднання до 

Пирятинської міської територіальної громади; 

 неефективна система збору та вивезення небезпечних 

побутових відходів в громаді, що  потребує вивчення і 

використання сучасного досвіду в цій сфері, зокрема,  участь в 

проєкті „Екобус“; 

 недостатній рівень освіченості членів громади з питань 

енергоефективності. 

Екологія  низький рівень екологічної культури та екологічної 

обізнаності населення,  недбайливе   ставлення до 

навколишнього природного середовища, недостатній рівень  

знань про природу рідного краю підростаючого покоління 

поглиблюють проблеми нашого міста; 

 відсутність спеціалізованого підприємства з переробки 

твердих побутових відходів (збирання, сортування, складування, 

утилізація) та повноцінного полігону для захоронення ТПВ; 

 недостатній рівень збереження та відтворення зелених 

насаджень та створення рекреаційних зон на території 

населених пунктів МТГ; 

 збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами підприємств та 

автотранспорту; 

 існує нагальна потреба  завершення реконструкції 

сміттєзвалища під полігон   твердих побутових відходів та 

налагодження повноцінного сортування сміття. 

Туризм та 

рекреація 

 не достатній рівень належного обліку обʼєктів 

історичного і культурного значення ускладнює їх збереження та 

догляд; 

 більшість потенційних обєктів культурної спадщини не є 

комунальними, що не дає можливості їх зберегти; 

 відсутність центру туристичної інформації; 

 не достатня кількість інформації про туристичні 

можливості 

 громади в мережі Інтернет; 

 відсутність закладів з туристичної промоції громади; 

 низький рівень розвитку „зеленого туризму“. 

Освіта 
Заклади дошкільної 

освіти 

ЗДО   „Пролісок“: 
 реконструкція харчоблоку; 

 встановлення автоматичної пожежної сигналізації, обробка 

деревяних конструкцій даху; 

 придбання дитячих меблів (стільці, столи, ліжка, шафи); 

 придбання килимового покриття. 

ЗДО   „Берізка“: 
 утеплення приміщення закладу;  

 заміна огорожі; 

 прибання каруселів (7 шт.), спортивного інвентарю, праски, 

електром`ясорубки, насоса циркуляційного. 
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 заміна дитячих меблів (шафи, ліжка). 

ЗДО  „Сонечко“: 
 асфальтування території закладу; 

 поточний ремонт підлоги в музичній залі; 

 облаштування пожежної сигналізації; 

 ремонт пральні; ремонт спортзалу; ремонт групи „Чомучки“ 

(роздягальня, спальня); 

 виготовлення робочого проєкту капітального ремонту 

покрівлі ЗДО;  

 заміна дверей внутрішніх, 15 шт. 

 придбання ламінатора, швейної машинки, столів 

(виробничий, для зберігання посуду – харчоблок), мобільної 

акустичної системи (актова зала), дитячих меблів (шафи дитячі, 

ліжка, столи і стільці дитячі), електром`ясорубки, гойдалки-

балансира – 2 шт., каруселі, гірки малої. 

ЗДО „Ромашка“: 
 придбання пральної машини; 

 утеплення закладу, у тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації; 

 поточний ремонт музичної зали; 

 проведення освітлення на території закладу. 

ЗДО  „Червона Шапочка“: 
 розробка робочого проєкту капітального ремонту покрівлі 

даху; 

 придбання 2 ноутбуків; 

 асфальтування мощення в`їзду господарчої частинпи подвір`я. 

ЗДО „Калинка“ с.Калинів Міст: 
 придбання електричної плити з духовою шафою; 

 заміна воріт з хвірткою; 

 реконструкція туалетних кімнат. 

ЗДО „Ромашка“ с.Олександрівка: 
 ремонт східців і перил, встановлення пандусу; 

 асфальтування підходу до закладу; 

 придбання принтера, дитячих меблів (столи, ліжка). 

Березоворудський ЗДО „Берізка“: 
 заміна вікон на енергозберігаючі у музичній залі (3 шт.), на 

харчоблоці (4 шт.); 

 заміна кахлів на підлозі та стінах харчоблоку; 

 заміна кахлів у туалетних кімнатах групових; 

 поточний ремонт приміщення закладу освіти; 

 придбання і встановлення пожежної сигналізації; 

 придбання кухонних меблів, стелажів, виробних столів (4 шт.)  

Великокручанський ЗДО „Колосок“: 
 заміна меблів в ігровій старшої групи (столи, стільці 

одномісні) в кількості 20 шт.; 

 придбання роздаткових столів для харчоблоку (6 шт). 

Вишневецький ЗДО „Вишенька“: 
 заміна застарілої системи водопостачання і водовідведення; 

 поточний ремонт харчоблоку (часткова заміна облицювальної 

плитки); 

 придбання витяжного зонту. 

Вікторійський ЗДО „Веселка“: 
 перекриття даху закладу освіти; 

 облаштування відмостки по периметру закладу; 

 завершення заміни огорожі. 
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Грабарівський ЗДО „Малятко“: 
 ремонт (або перевірка) електричного котла; 

 придбання ноутбука; 

 підключення пральної машини з встановленням 

електророзводки; 

 чистка системи водовідведення (сантехніки); 

 ремонт електроплити на харчоблоці. 

Давидівський ЗДО „Берізка“: 
 підключення до мережі internet; 

 капітальний ремонт приміщень; 

 придбання та встановлення огорожі, тіньового навісу; 

 ремонт східців біля харчоблоку. 

Дейманівський ЗДО „Ромашка“: 
 придбання принтера; 

 модернізація системи опалення (або заміна котла); 

 придбання столового посуду (10 комплектів), постільної 

білизни (10 комплектів). 

Каплинцівський ЗДО „Дзвіночок“: 
 ремонт туалетної кімнати; 

 придбання постільної білизни і ковдр (10 комплектів). 

Кейбалівський ЗДО „Колосок“: 
 підключення до мережі internet; 

 придбання і часткова заміна столового посуду (чашка, 

 2 тарілки – 7 комплектів); 

 поточний ремонт приміщення; 

 придбання ігрових куточків, спортивного інвентарю. 

Крячківський ЗДО „Вишенька“: 
 оснащення закладу ігровим майданчиком; 

 встановлення огорожі; 

 придбання кухонних меблів; 

 заміна міжкімнатних дверей (5 шт.). 

Малютинський ЗДО „Сонечко“: 
 придбання електроплити з духовою шафою, кухонних меблів, 

витяжного зонту, мийки (2шт.), електросушарки для рук; 

 заміна вікон на енергозберігаючі, 6 шт.; 

 придбання і встановлення воріт, пісочниці, тіньового навісу; 

 придбання іграшок. 

Новомартиновицький ЗДО „Теремок“: 
 придбання електроплити з духовою шафою, пилососа, ваг 

електронних; 

 придбання штор для актової зали; 

 придбання посуду столового (чашки – 25 шт.), спецодягу для 

техперсоналу. 

Прихідьківський ЗДО „Дюймовочка“: 
 придбання наборів посуду (чашка, 2 тарілки) – 20 комплектів; 

 придбання столів з гігієнічним покриттям для харчоблоку – 4 

шт. 

Повстинський ЗДО „Барвінок“: 
 придбання ноутбука; 

 ремонт електричного котла; 

 придбання м`ясорубки; 

 ремонт фундаменту. 

Сасинівський ЗДО „Дюймовочка“: 
 придбання і часткова заміна столового посуду (чашка, 2 

тарілки – 7 комплектів); 
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 поточний ремонт приміщення; 

 придбання ігрових куточків, спортивного інвентарю. 

Смотриківський ЗДО „Малятко“: 
 заміна електричних мереж по закладу; 

 часткове перекриття даху (матеріал у наявності); 

 ремонт туалетної кімнати для дітей, у тому числі заміна кахлів 

на підлозі; 

 утеплення будівлі закладу; 

 придбання посуду; 

 ремонт підвального приміщення, у т.ч. встановлення дверей. 

Теплівський ЗДО „Теремок“: 
 перекритття даху, стяжка однієї стіни; 

 придбання морозильної камери; 

 придбання комп`ютерної техніки. 

Харківецький ЗДО „Сонечко“: 
 придбання водонагрівача на кран (туалетна кімната); 

 придбання електросушарки для рук; 

 заміна крану на харчоблоці; 

 поновлення кухонного посуду (каструлі, чайник), столового 

посуду (чашка, 2 тарілки – 15 клмплектів); 

 придбання електром`ясорубки. 
Заклади загальної 

середньої освіти 
Пирятинський ліцей: 

 придбання шкільного автобуса; 

 придбання інтерактивного комплексу (1 шт.), мультимедійного 

комплексу (1 шт.); 

 оновлення інвентарю спортивного залу; 

 обладнання 1 кабінету філології, доукомплектування 

обладнанням кабінетів фізики, біології, математики, трудового 

навчання; 

 проведення ремонтно-будівельних робіт: поточний 

ремонт мийної та коридору харчоблоку; поточний ремонт 

туалету початкової школи; придбання енергозберігаючих дверей 

та встановлення; ремонт переходу до басейну (зовнішня та 

внутрішня сторони); встановлення системи пожежної 

сигналізації; утеплення та заміна даху ліцею; поточний ремонт 

великого та малого хореографічного залів; поточний ремонт 

газового вузла Філії;  

 замовлення проєктно-кошторисної документації на 

ремонт актової зали та кабінету фізики, реконструкцію 

підвального приміщення під тир; 

 наявні потреби у придбанні інвентарю для спортивних 

залів, технологічного обладнання для їдалень, меблів тошо. 

Філія Пирятинського ліцею: 
 придбання компʼютерів для навчального процесу (10 шт.), 

інтерактивного комплексу (1 шт), мультимедійного комплексу (1 шт.); 

 наявна потреба в обладнанні кабінетів біології, географії, 

інформатики, філології; 

 потреби у проведенні ремонтно-будівельних робіт: 

реконструкція сходів у головному корпусі; заміна внутрішніх 

дверей у ІІ навчальному корпусі, 4 шт.; мощення плиткою 

головного входу; ремонт вхідного коридору головного корпусу 

(зовнішня сторона); 

 потреби у придбанні спортивного інвентарю (сітка для 

воріт на спортивний майданчик, шведська стінка); 
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технологічного обладнання (пральна машина); меблів для 

учительської; диванчиків для зон відпочинку в коридорах 

основного корпусу. 

Пирятинська зош  І-ІІІ ступенів № 4: 
 придбання для навчального процесу комп`ютерів (24 шт.), 

навчально-комп`ютерного комплексу (1 шт.), інтерактивних 

комплексів (4 шт.), мультимедійних комплексів (5 шт.); 

 обладнання кабінетів природничо-математичного 

спрямування (хімії, географії, математики, трудового навчання); 
 облаштування пандусу корпусу початкової школи; 

 придбання великого проєкційного екрану на стіну в актовій 

залі; 

 проведення ремонтно-будівельних робіт: капітальний 

ремонт системи опалення; поточний ремонт асфальтного 

покриття території школи та доріжок до спортивної зали; 

поточний ремонт тиру; поточні ремонти других поверхів 

початкової та старшої школи; поточний ремонт інклюзивно-

ресурсної кімнати; 

 виготовлення проєктно-кошторисної документації для 

капітального ремонту системи опалення приміщення старшої 

школи, для ремонту пожежної водойми; 
 придбання спортивного інвентарю, меблів у спортзал; 

 придбання меблів у кабінети фізики та хімії. 

Опорний заклад Пирятинська зош І-ІІІ ступенів № 6: 
 придбання комп`ютерів для навчального процесу в 

Олександрівській філії (6 шт.), навчально-комп`ютерних комплексів 

(6 шт.), інтерактивних комплексів (2 шт.), мультимедійного комплексу 

(1 шт.); 

 обладнання кабінетів трудового навчання (2 каб.), 

філологічного спрямування (3 каб.); 

 облаштування безбар`єрного доступу в Олександрівській 

філії; 

 виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт спортивного залу та  проведення ремонту, 

забезпечення спортивним інвентарем; 
 придбання резервного комплекту посуду для їдальні; 

 встановлення кондиціонерів, облаштування жалюзі на вікнах в 

актовій залі; 

 проведення ремонтно-будівельних робіт: влаштування 

асфальтної відмостки, заходи з енергозбереження в 

Олександрівській філії (заміна даху та утеплення), 

реконструкція шкільного стадіону, встановлення металевого 

забору, облаштування системи відеоспостереження;  

 виготовлення проєктно-кошторисної документації для 

реконструкції шкільного стадіону; реконструкція шкільного 

басейну; 

 придбання: інвентар для спортивних залів (м’ячі, мати), 

меблі для кабінету медсестри, парти для кабінету біології, 

верстати для кабінету трудового навчання та інструменти, 

швейні машинки, автомобіль.  

Березоворудська зош І-ІІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 7 ноутбуків, 4 

інтерактивних комплексів, 4 мультимедійних комплексів; 
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 проведення ремонтно-будівельних робіт: реконструкція 

закладу – влаштування шатрового даху будівлі закладу (проєкт в 

наявності); теплова модернізація закладу (утеплення стін – 

проєкт у наявності); виконанання гідроізоляції та відмости 

кругом школи; проведення реконструкції покриття перед ганком 

школи; роботи з промивки системи опалення; часткова заміна 

труб водовідведення, заміна водопроводу по школі; 

встановлення пожежної сигналізації (проєкт у наявності); 

 потребує придбання меблів для класів (учнівські столи – 

60 штук, учнівські стільці – 120 шт.; лабораторні столи для 

кабінету хімії – 20 робочих місць; лабораторні столи для 

кабінету фізики – 20 робочих місць); інвентарю для спортивної 

зали (м`ячі волейбольні – 10 шт., м`ячі футбольні – 10 шт., м`ячі 

баскетбольні – 10 шт.);  

 придбання обладнання для харчоблоку: хліборізка, 

електром`ясорубка, кухарські ваги; для їдальні –  

електросушарки для рук – 3шт. 

Великокручанська зош І-ІІІ ступенів: 
 придбання шкільного автобуса; 

 придбання для навчального процесу 7 комп`ютерів, 1 

навчально-комп`ютерного комплексу, 2 інтерактивних комплексів, 1 

мультимедіййного комплексу; 

 обладнання 9 кабінетів, у тому числі кабінетів фізики, 

хімії, біології, географії, математики, трудового навчання, 

інформатики; 

 облаштування окремих туалетних кімнат для вчителів та 

учнів початкових класів; 
 придбання посуду для їдальні; 

 потребує заміни технічне оснащення актової зали; 

 проведення ремонту системи опалення та коридора (ліве крило 

приміщення закладу); 

 придбання спортивного інвентарю (м’ячі, сітки тощо). 

Вишневецька зош І-ІІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 3 комп`ютерів, 3 

навчально-комп`ютерних комплексів, 2 інтерактивних комплексів, 1 

мультимедіййного комплексу; 

 обладнання 6 кабінетів, у тому числі кабінетів фізики, хімії, 

біології, географії, математики, інформатики. 

Вікторійська зош І-ІІІ ступенів потребує: 
 придбання шкільного автобуса; 

 придбання для навчального процесу 2 комп`ютерів, 2 

мультимедійних комплексів; 

 обладнання кабінетів географії, математики, інформатики 

(11 веб-камер); 

 проведення ремонтно-будівельних робіт: ремонт огорожі 

(цегляні стовпці, секції металеві); ремонт відмостки та цоколя 

будівлі школи; ремонт покрівлі над спортзалом, майстернею та 

над переходом до спортзалу; проведення ревізії каналізації та 

водовідведення до закладу; облаштування пандусу до 

приміщення школи; встановлення радіаторів у дитячу 

вбиральню та інструментальню; теплова модернізація фасадів та 

облаштування відмостки будівлі (проєктно-кошторисна 

документація у наявності); 
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 придбання інвентарю для спортивного залу (м’ячі 

волейбольні, секундоміри, м’ячі для тенісу); обладнання для 

харчоблоку - сушарки для посуду. 

Давидівська зош І-ІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 5 комп`ютерів, 2 

мультимедійних комплексів, 1 інтерактивного комплексу; 

 обладнання кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики; 

 потребує катітального ремонту даху приміщення та 

виготовлення відповідної проєктно-кошторисної документації. 

Дейманівська зош І-ІІ ступенів потребує: 
 придбання для навчального процесу 5 комп`ютерів, 2 

мультимедійних комплексів; 

 обладнання кабінетів фізики, хімії, інформатики; 

 придбання спортивного інвентарю (м’ячі, сітки тощо), меблів 

для їдальні. 

Куріньківська зош І-ІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 4 комп`ютерів, 1 

навчально-комп`ютерного комплексу, 1 мультимедійного комплексу, 

1 інтерактивного комплексу; 

 обладнання кабінетів фізики та математики; 

 потребує поточного ремонту класних кімнат; 

 придбання для їдальні обігрівача, меблів (столи – 6 шт., стільці 

– 15 шт.), для харчоблоку – електромясорубки; 

 придбання спортивного інвентарю (мати – 2 шт., 

тенісний стіл та обладнання для гри – 1 шт.). 

Малютинська зош І-ІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 1 комп`ютера, 1 

мультимедійого комплексу; 

 обладнання кабінетів фізики, біології, географії; 

 потребує ремонту туалетних кімнат; 

 придбання спортивного інвентарю (м’ячі); 

 потребує заміни меблів в їдальні (столи – 7 шт., стільці – 28 

шт.). 

Новомартиновицька зош І-ІІІ ступенів: 
 придбання шкільного автобуса; 

 придбання для навчального процесу 4 комп`ютерів, 2 

інтерактивних комплексів, 2 мультимедійних комплексів; 

 обладнання 6 кабінетів (фізика, хімія, біологія, географія, 

математика, трудове навчання); 
 придбання кухонного посуду (каструлі, пательні); 

   придбання технічного оснащення для актової зали (мікрофони, 

проєктор); 

 проведення ремонтів туалетних кімнат; 

 модернізація утеплення школи (у наявності проєктно-

кошторисна документація); 

 придбання інвентарю для спортивного залу (м`ячі, мати, 

дошки для пресу), обладнання для медичного кабінету (лампа 

бактерицидна), меблів для класних кімнат (стінок, столів для 

вчителя). 

Повстинська зош І-ІІ ступенів: 
 прибання шкільного автобуса; 

 придбання для навчального процесу 1 навчально- 

комп`ютерного комплексу, 1 інтерактивного комплексу, 1 

мультимедійного комплексу; 
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 обладнання кабінетів фізики, хімії, інформатики, у тому 

числі придбання витяжної шафи для кабінету хімії; 
 проведення ремонту варочного цеху, заміни вікон в їдальні; 

 придбання для харчоблоку електром’ясорубки, мийки для 

посуду;  

 оновлення шкільних меблів.  

Сасинівська зош І-ІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 5 комп`ютерів, 1 

навчально-комп`ютерного комплексу, 1 інтерактивного комплексу; 

 обладнання кабінетів фізики, географії, інформатики; 

 придбання обладнання для харчоблоку (холодильник або 

холодильна камера, 3 виробничі столи); 

 придбання звуковідтворюючої аппаратури для актової зали; 

 придбання спортивного інвентарю (м'ячі футбольні, 

волейбольні), меблів для учнів (25 учнівських столів-парт 

антисколіозних). 

Теплівська зош І-ІІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 14 комп`ютерів, 1 

навчально-комп`ютерного комплексу, 2 інтерактивних комплексів, 2 

мультимедійного комплексів; 

 обладнання кабінетів фізики, хімії, інформатики; 

 проведення ремонту даху школи, заміна вікон на 

енергозберігаючі; 

 придбання інвентарю для спортивного залу (м’ячі, сітки, 

гімнастичні палиці, скакалки, тенісні м’ячі та ракетки тощо). 

Смотриківська філія Теплівської зош І-ІІІ ступенів: 
 придбання для навчального процесу 5 комп`ютерів, 1 

інтерактивного комплексу, 1 мультимедійного комплексу; 

 ремонт туалетних кімнат (встановлення перегородок, 

дверцят); 

 заміна віконних блоків на енергозберігаючі; 

 заміна парт в класних кімнатах 5-9 класів. 
Заклади позашкільної 

освіти 
Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості 

(ЦДЮТ): 
 придбання костюмів для гуртківців; 

 капітальний ремонт підсобного приміщення ЦДЮТ. 

Пирятинська станція юних техніків (СЮТ): 
 реконструкція системи опалення (заміна чердачної розводки 

на внутрішню); 

 комплектація гуртків інформаційно-технічного профілю 

(комп’ютерна техніка, набори конструкторів). 

Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ): 
 добудова нових приміщень; 

 на стадіоні „Ювілейний“: заміна покриття бігових доріжок, 

встановлення місць для сидіння на баскетбольному майданчику, 

завершення будівництва скейт-парку. 

Пирятинська районна станція юних натуралістів: 
 облаштування системи водовідведення; 

 придбання смарт-телевізора. 

  Культура Пирятинський культурно-громадський центр: 

 будівля потребує поточного та капітального ремонтів; 

 недостатня кількість гуртків, клубів за інтересами; 

 будівлі сільських клубів потребують ремонтів, 

термомодернізації та реконструкції систем опалення; 
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 зношеність значної частини книжкового фонду 

Пирятинської публічної бібліотеки та сільських бібліотек; 

 низька залученість жителів громади, зокрема молоді, до 

культурно-мистецьких подій, особливо на етапі їхнього 

планування та створення; 

 низький рівень згуртованості, мешканці відчувають 

нестачу заходів з організованого дозвілля, зокрема 

патріотичного, екологічного та рекреаційного спрямування. 

Охорона здоров’я Проблемні питання в роботі  КП „Пирятинська лікарня“: 

 не забезпеченість кадрами (отоларинголог, рентгенолог); 

 потребує капітального ремонту частина будівлі інфекційного 

відділення лікарні (облаштування Мельцерівських боксів); 

 потребує капітального ремонту педіатричне відділення лікарні 

(мережі водопостачання та водовідведення, система опалення); 

 з метою зниження енергоспоживання потребують заміни 8 

віконних блоків на металопластикові, є потреба у зменшенні частини 

опалювальних площ та відключення технічних і господарських 

будівель при плюсовій температурі повітря від системи 

теплопостачання; 

 потребує покращення матеріально-технічна база лікарні, 

зокрема потрібно придбати лапороскопичну стійку з комплектом 

інструментів для зменшення травмування тканин і органів пацієнтів 

при операціях; 

 потребують оптимізації розташування відділень лікарні. 

Проблемні питання в роботі  КП „Пирятинського ЦПМСД“: 

 неукомплектованість лікарями ЗПСЛ та педіатрами (потреба: 3 

лікаря ЗПСЛ та 1 педіатр; 

 незабезпечення лікарями тягне за собою не дофінансування 

коштів з НСЗУ, що в свою чергу зумовлює потребу в дофінансуванні 

витрат на заробітну плату медичним працівникам сільських ФАПів за 

рахунок коштів місцевого бюджету; 

 потребує оптимізації структура закладу; 

 незабезпеченість хворих ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення внаслідок 

їх високої вартості (лікування онкологічних хвороб які потребують 

знеболюючих препаратів для досягнення ефективного знеболення 

пацієнтів у термінальній стадії,   пільгових категорій населення, в т.ч. 

постраждалих учасників АТО); 

 потребує комплексних заходів з енергозбереження всі будівлі 

та інфраструктура (на даний час їх зношеність становить 50%); 

 потребує поновлення матеріально-технічна база (сучасне 

діагностичне, лабораторне обладнання). 

Фізкультура і 

спорт 

 недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною діяльністю різних груп населення; 

 низький рівень охоплення населення здоровим способом життя. 

Соціальний 

захист 

 сімейне неблагополуччя, брак поінформованості 

населення щодо небезпек та загроз соціального характеру, 

соціальне сирітство, насильство в сім'ях, безробіття, низький 

рівень народжуваності, поширення правопорушень та 

злочинності серед молоді, руйнація моральних та духовних 

цінностей, потрапляння громадян в ситуацію торгівлі людьми, 

поширення тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, 

ВІЛ/СНІДу, соціально небезпечних хвороб серед населення; 

 недостатній соціальний захист малозабезпечених сімей, 

осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
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учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених 

сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, осіб 

молодіжного віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, багатодітних сімей, членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції,  сімей з 

новонародженими дітьми; 

 залишаються проблемними питання підтримки молоді, 

сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові громадянського 

суспільства, подолання таких негативних явищ у суспільстві як 

насильство в сім’ї та торгівля людьми, недостатнє забезпечення 

житлом молодих сімей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

 потребує поліпшення стан фізичного і психічного 

здоров’я молодого покоління, якість соціального середовища 

молодої людини, соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Цивільний захист  недостатній рівень  накопичення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

території Пирятинської МТГ; 

 низький рівень участі громади  у проведенні заходів із 

запобігання виникненню пожеж, організації їх гасіння, а також 

попередженню і ліквідації інших надзвичайних ситуацій, по 

причині відсутності цільових громадських об'єднань 

(недержавної пожежної охорони); 

 низький рівень безпеки людей на водних обʼєктах; 

 наявний стан захисних споруд громади не відповідає 

законодавству щодо  їх належного утримання та експлуатації,  

зокрема в частині врахування потреб осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення; 

 з метою підтримки в постійній готовності потребує 

модернізації місцева система централізованого оповіщення 

(побудована близько 50 років тому) та забезпечення її 

функціонування; 

 недостатній рівень безпеки школярів у навчальних 

закладах громади внаслідок  відсутності автоматизованої 

системи пожежної сигналізації. 

Е-врядування  використання нелегального програмного забезпечення в 

комунальних закладах суперечить чинному законодавству 

України; 

 недостатній рівень впровадження новітніх інформаційних 

технологій у роботу виконавчих органів міської ради збільшує  

адміністративні витрати та знижує ефективність діяльності. 

Адміністративні 

послуги 

 налагодження дієвих механізмів надання якісних 

адміністративних послуг у сільських НП; 

 удосконалення системи взаємодії з УСЗН щодо надання 

послуг „соціального характеру“; 

 відсутність системи смс-повідомлень заявників про виконання 

послуг;  
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 потреба у створенні „кабінету мешканця“ для надання 

електронних послуг. 

Розвиток 

сільських 

територій 

Проблеми Олександрівського округу:  
 у звʼязку із руйнуванням цегляної огорожі в с.Олександрівка, 

втрати нею привабливого зовнішнього вигляду, є потреба в її 

демонтажі; 

 власники окремих будівель та обʼєктів в с.Олександрівка та 

с.Рівне  (ТОВ „Яромир-Агро“) порушують правила їх утримання та 

забезпечення благоустрою прилглої території; 

 відсутність  міні-майданчика для відпочинку дітей в с.Рівне; 

 неналежний стан автошляху  між вул. Степова і вул. Вишнева; 

 потребують ямкового ремонту дорги, зокрема вул. Шевченка. 

Проблеми Калиновомостівського округу:  
 необхідна реконструкція санвузла в ЗДО „Калинка“; 

 потрібна реконструкція частини колишньої школи для СБК  

с.Калинів Міст; 
 необхідний ремонт автодороги м.Пирятин –  с.Замостище –     

с.Калинів Міст; 

 необхідне встановлення огорож на цвинтарях сіл старостату; 

 відсутність альтернативних джерел опалення закладів 

комунальної власності; 

 відсутність огорожі на території ФАПу с.Калинів Міст;  

 необхідне облаштування огорож на майданчиках для збору 

ТПВ; 

 часткова відсутність вуличного освітлення в селах старостату; 

 відсутність асфальтного покриття вулицями сіл старостату; 

 відсутність приміщення для прийому громадян в с.Замостище; 

 необхідне встановлення вуличного освітлення на залізничній 

зупинці в с.Верхоярівка. 

Проблеми Великокручанського округу: 

 неналежний стан централізованої мережі водопостачання 

по вул. Авіамістечко в с.Велика Круча, що ускладнюється 

відсутністю проектно-кошторисної документації; 

 неналежний стан водної артезіанської свердловини для 

забезпечення питною водою населення с.Велика Круча; 

 потребує утеплення фасад будівлі ДНЗ „Колосок“ 

с.Велика Круча; 

 потребує ремонту дах ДНЗ „Барвінок“ с.Повстин; 

 потребує ремонту харчоблок Повстинської зош І-ІІ 

ступенів; 

 відсутність ігрового майданчику по вул. Авіамістечко 

с.Велика Круча (біля будівлі нової АЗПСМ); 

 потребує завершення облаштування зони відпочинку  

(після громадського обговорення) – парку Авіаторів; 

 потребує поточного ремонту пам’ятний знак фізику 

Боголюбову М.М. в с.Велика Круча (руйнація постаменту); 

 недостатній розвиток ОСББ; 

 неналежний стан водогінної мережі, водонапірних башт, 

та свердловин власності ФДМУ у с.Велика Круча; 

 неналежний стан дорожнього покриття вул. Нова (спуск 

на вул. Зелена), дороги до нової АЗПСМ, ділянки дороги по вул. 

Героїв Майдану (навпроти багатоквартирних будинків № 1-4), 

вул. Молодіжна (спуск на вул. Садова біля дитячого садочка), 

вул. Приудайська, тротуару по вул. Героїв Майдану в с.Велика 
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Круча, а також вул. Михайлівська, вул. Франка Івана, вул. 

Шевченка, вул. Маяковського в с.Повстин та доріг в с.Мала 

Круча; 

 потребує впорядкування несанкціоновані (стихійні) 

сміттєзвалища на території сіл; 

 потребує благоустрою території сіл, пам’ятники та 

пам’ятні знаки, зупинки, громадські місця, узбіччя доріг, 

цвинтарів. 

Проблеми Каплинцівського округу: 
 Усівський СК потребує заміни підлоги та поточного ремонту 

стель в коридорі площею 8 м² ; 

 Каплинцівський СБК потребує ремонту освітлення  у 

глядацькому залі; 

 Каплинцівський ФАП потребує капітального ремонту огорожі, 

заміни вікон у квартирі фельдшера; 

 Усівський ФАП потребує капітального ремонту огорожі, 

заміни вікон; 

 Каплинцівський  ЗДО  потребує капітального ремонту огорожі, 

придбання посуду; 

 у сфері благоустрою потрібено ремонт доріг площею  800 м², 

встановлення камер відеоспостережень на в’їзді в населені пункти. 

Проблеми Сасинівського округу: 

 неналежна система водопостачання та водовідведення в 

с.Сасинівка та с.Кейбалівка; 

 потребує реконструкції частина дороги по вул.Шевченка 

с.Сасинівка; 

 памʼятник загтблим воїнам в с.Леляки потребує ремонту; 

 неналежний стан доріг від с.Сасинівка до траси Прилуки –

Пирятин та дороги Олександрівка – Першотравневе, доріг в 

с.Першотравнве; 

 потребує ремонту СК с.Кейбалівка; 

 населені пункти потребують належного благоустрою; 

 потребують ліквідації стихійні сміттєзвалища у с.Леляки та 

с.Кейбалівка; 

 потребує розчищення узбіччя дороги Олександрівка –

Першотрваневе; 

 відсутність вуличних тренажерів у с.Сасинівка та 

с.Кейбалівка. 

Проблеми Смотриківського округу: 

 в школі-філії потрібна замiна вікон на пластиковi (50 шт.), 

встановлення перегородок в туалетах та придбання газонокосарк; 

 потребує капiтального ремонту дорога по вул. Молодiжнiй 

протяжнiстю 600 м та ямковрй ремонт дороги по вул. Механiзаторiв 

протяжнiстю 1,2 км; 

 потребує перекриття даху будівля ФАПу; 

 потребує утеплення фасаду, заміна огорожі та придбання 

ігрових зон ДНЗ; 

 у СБК потребує ромонту актовий зал, заміни 3 вікон,  

 потребує замiна огорожа кладовища; 

 потребує реконструкції вуличене освітлення по вул. Луценка 

та вул. Л.Українки; 

 потрібно встановлення 20 сміттєвих баків. 

 

Аналіз наявних проблем у розвитку Пирятинської МТГ покладено в основу 

формування  економічної і соціальної політики міської ради на 2021 рік. 
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1.7. SWOT-аналіз 
 

З метою визначення найбільш ефективних управлінських рішень 

проведено детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища громади 

шляхом використання методики SWOT-аналізу. Узагальнення інформації щодо 

певних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз, дає змогу виявити ті 

сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку 

виконавчого комітету міської ради.  

 

Таблиця 12. SWOT-аналіз 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Зручне географічне розташування, 

транспортно-логістичний центр, близькість 

до Києва та 4-х обласних центрів, на 

перехресті шляхів загальнодержавного 

значення; 

 Добрі природні умови: змішані ліси, 

помірний клімат, річка Удай - одна з 

найчистіших річок нашої країни; 

 Економічний потенціал 

сільськогосподарського регіону з глибоким 

чорноземом;  

 Виробляється широкий асортимент 

харчових продуктів, найкращі сири в Україні;  

 Наявність вільних земельних ділянок та 

приміщень комунальної власності. 

 Культурна та історична спадщина; 

 Трудові людські ресурси: працелюбні, 

освічені громадяни; 

 Богатопрофільний малий та середній 

бізнес, розвинені народні промисли; 

 Функціонує сучасний Центр надання 

адміністративних послуг; 

 Реалізується Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва; 

 Наявність вищих навчальних закладів, які 

готують фахівців актуальних професій; 

 Відносно достатній рівень розвитку  

мережі закладів дошкільної, загальної та 

позашкільної освіти; 

 Багаторічний досвід роботи комунального 

господарства, відновлено вуличне освітлення 

у місті Пирятин та більшості сільських НП, 

частково ремонтуються дороги; 

 Розвинена спортивна база у м.Пирятин, 

селах Давидівка, Велика Круча, Вікторія,  

Березова Рудка, Смотрики, Теплівка. 

 Зношеність мереж комунального 

господарства міста та неналежна МТ база; 

 Проблема утилізації побутових відходів: 

не завершений процес утилізації, 

відсутність сортування, неплатежі 

населення, неефективна система 

взаємовідносин між споживачами та 

надавачами послуг, недостатня кількість 

автомобілів для вивезення ТПВ; 

 Неналежне водопостачання (не у всіх 

населених пунктах МТГ), водовідведення 

(потреба у розширені); 

 Неналежні дороги (зокрема на балансі 

служби Автодоріг); 

 Неналежні пасажирські перевезення 

(слабка інфраструктура, МТБ); низький 

рівень забезпеченості НП МТГ внутрішнім 

громадським транспортом; 

 Частина сільських НП залишається без 

вуличного освітлення; 

 Недостатньо розвинуті окраїни МТГ; 

 Високий рівень енергоспоживання 

інженерних мереж та нестача коштів для 

впровадження сучасних технологій з 

енергозбереження; 

 Недостатній благоустрій та озеленення;  

 Відсутність впорядкованого парку у м. 

Пирятин; 

 Відсутність облаштованих пляжів для 

літнього відпочинку на річках МТГ;  

 Низький рівень взаємної довіри у 

громаді,  згуртованості, почуття 

приналежності до території та розвитку 

локальної ідентичності; 

 Незадовільна демографічна ситуація; 
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 Зниження кількості учнів у сільських 

школах збільшує витрати на їх утримання; 

 Проблеми змістовного дозвілля молоді в 

т.ч. неналежний рівень розвитку масового 

спорту, відсутність комплексної програми 

реалізації молодіжної політики;  

 Низький рівень соціальних послуг та 

соціальної підтримки вразливих верств 

населення; 

 Мережа лікувальних закладів потребує 

подальшого розвитку. 

Можливості Загрози 

 Приведення вітчизняних умов прийому 

та заготівлі СГ сировини у відповідність 

вимогам членства України в СОТ; 

 Зовнішній попит на відкриття 

рекреаційних, оздоровчих зон і закладів; 

 Розвиток державної програми логістики; 

 Отримання коштів з державних програм 

розвитку комунального господарства;  

 Використання досвіду європейських 

країн для вирішення проблем. 

 

 Відтік і „старіння“населення; 

 Погіршення законодавства, збільшення 

рівня податків; 

 Ескалація конфлікту на Сході України; 

 Скорочення міжнародної технічної і 

фінансової допомоги Україні; 

 Погіршення рівня життя громадян, 

зниження рівня купівельної спроможності 

населення; 

 Подальше підвищення цін на енергоносії; 

 Періодичні пандемії, які спричиняють 

різке скорочення економічної активності; 

 Прискорення економічного розвитку міст 

центрів районів у новій територіальній 

конфігурації, як центрів економічного 

зростання, що може спричинити відтік 

оборотного капіталу з міста; 

 Погіршення криміногенної ситуації. 
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2. Цілі та пріоритети розвитку 
 

Діяльність депутатського корпусу та виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради у 2021 році буде спрямована на вирішення основних завдань: 

підтримку розвитку основних галузей економіки громади – промисловості, 

сільського господарства, сфери торгівлі та послуг; забезпечення ефективної 

роботи, з акцентом на енергозбереження,  закладів соціально-культурної сфери 

та житлово-комунального господарства, і, на цій основі, забезпечення фінансової 

стабільності, підвищення рівня соціального захисту та якості життя громадян. 

Для забезпечення сталого соціального і економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади, на основі аналізу показників діяльності, тенденцій 

розвитку та нагальних проблем, визначено стратегічні цілі та пріоритети на 2021 

рік. 

 

ПРІОРИТЕТ 1 : підвищення економічного розвитку громади  

 

ЦІЛІ: 

 Диверсифікація структури місцевої промисловості 

 Створення позитивного іміджу Пирятинської громади 

 Розвиток збалансованого підприємництва 

 Розвиток туристичного бізнесу в МТГ 

 

ПРІОРИТЕТ 2 : створення комфортних умов на території громади 

 

ЦІЛІ: 

 Розвиток та удосконалення системи збору та утилізації відходів. 

 Модернізація та розвиток інфраструктури громади. 

 Ремонт доріг та благоустрій в МТГ. 

 Вдосконалення системи муніципального енергетичного 

менеджменту.  

 

ПРІОРИТЕТ 3 : створення свідомої та активної громади з високою 

якістю життя  

 

ЦІЛІ: 

 Удосконалення системи комунікації в громаді та підвищення рівня 

взаємної довіри.  

 Забезпечення високої якості життя громадян.  
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3. Основні завдання та механізми реалізації Плану 
 

Розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади має на 

меті  створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Пирятинської 

міської територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної 

єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного 

наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів.  

Для досягнення мети Плану визначено стратегічні  цілі та пріоритети 

(відповідно до розділу 2), які деталізовано в розрізі основних завдань та 

механізмів реалізації. Загальний перелік завдань і заходів Плану, їх 

відповідальних виконавців, орієнтовні обсяги та джерела фінансування у 2021 

році наведені у  Таблиці 13. 

З метою підвищення ефективності використання коштів застосовується 

програмно-цільовий метод – до Плану (в Таблицю 13) включено 39 місцевих 

(регіональних) програм, а також локальні плани дій щодо вирішення 

проблемних питань  на загальну суму 88,5 млн. грн., у тому числі за рахунок 

бюджету МТГ – 75,7 млн. грн. Основним виконавцем заходів буде  виконавчий 

комітет міської ради, залучатимуться також громадяне, громадські організації 

та суб’єкти господарювання. За джерелами фінансування – 85,5% належить 

бюджету МТГ,  0,6%  – державному бюджету, 12% – обласному бюджету, 1,9% 

– іншим незабороненим джерелам фінансування. 

З метою забезпечення сталого розвитку міської територіальної громади 

у середньостроковій перспективі підготовлено 3 проєкти розвитку (Таблиця 

14) на загальну суму 2,95 млн. грн., з них за рахунок коштів бюджету міської 

ОТГ – 2,1 млн. грн. (або 71,2%).  Ці проєкти охоплюють комплекс заходів у 

сфері енергозбереження та розвитку дошкільних та загальноосвітніх закладів. 
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Таблиця 13.  Перелік завдань і заходів Плану 
 

Назва завдання Відповідальний 

 виконавець 

Заходи програми/ 

проєкту/плану дій 

Орієнтовна 

вартість,  

тис. грн. 

Джерела фінансування 

Бюджет МТГ Державни

й бюджет 

Обласний 

бюджет 

МТ Кошти 

інших 

джерел 
Перспектива 

виконання 

доходної 

частини  
за 2021 рік 

Перерозподіл 

вільного 

залишку на 

01.01.2021 

Перевиконання 

доходної 

 частини  

за 2021 рік 

    

Стратегічна ціль А - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ       

Оперативна ціль А.1 - Диверсифікація структури місцевої промисловості.    

Завдання А.1.1. Створення індустріального парку.       

1)Формування 

інвестиційної 

пропозиції  

Сектор 

залучення 

інвестицій 

управління 

економіки 

(Крагель Є.М.) 

Узагальнення, візуалізація, 

розміщення на вебсайті міської 

ради, популяризація на інших 

електронних ресурсах 

- - - - - - - - 

Завдання А.1.2. Створення агрологістичного центру.     

2)Формування 

інвестиційної 

пропозиції 

Сектор 

залучення 

інвестицій 

управління 

економіки 

(Крагель Є.М.) 

Узагальнення, візуалізація, 

розміщення на вебсайті міської 

ради, популяризація на інших 

електронних ресурсах 

- - - - - - - - 

Завдання А.1.3. Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності діючих на території громади підприємств.   

3)Формування 

сприятливої 

податкової політики 

Управління 

економіки та 

АПР 

виконкому 

міської ради 

Проведення „круглих столів“, 

засідань Ради підприємців при 

виконкомі міської ради, 

громадських обговорень під час 

формування проєктів рішень 

міської ради про встановлення 

- - - - - - - - 
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(Солдатова 

І.В.), 

відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

виконкому 

міської ради 

(Стадник Є.В.) 

ставок місцевих податків і зборів 

на наступний рік 

Оперативна ціль А.2 - Створення позитивного іміджу Пирятинської громади.      

Завдання А.2.1. Маркетинг території громади.     

4)Програма 

діяльності 

Пирятинської міської 

ради на 2021 рік 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Цюра І.О.), 

відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

виконкому 

міської ради 

(Зергані М.І.), 

відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

виконкому 

міської ради 

(Стадник Є.В.), 

відділ 

управління 

комунальною 

Розробка генеральних планів та 

планів зонування сільських 

населених пунктів Пирятинської 

міської територіальної громади; 

розроблення документації із 

землеустрою під комунальними 

закладами та проведення 

інвентаризації земель; 

встановлення меж населених 

пунктів, в яких розроблені 

Генеральні плани 

(с.Олександрівка, с.Верхоярівка, 

с.Заріччя, с.Калинів Міст, 

с.Замостище, с.Теплівка); 

реконструкція та облаштування 

громадського простору 

вшанування захисників 

територіальної цілісності України 

в місті Пирятин (І етап реалізації 

проєкту); 

надання інжинірингових послуг з 

виготовлення робочого проєкту по 

об’єкту „Капітальний ремонт, 

організація дорожнього руху по 

вул. Європейська в м.Пирятин 

Полтавської області“, 

5307,7 5307,7 - - - - - - 
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власністю 

виконкому 

міської ради 

(Кошова Є.О.). 

виготовлення топографічного 

знімання в масштабі 1:500; 

сплата судового збору для 

розгляду справ у судах; 

оплата послуг головам 

квартальних комітетів за 

проведення погосподарського 

обліку в сільських населених 

пунктах; 

відзначення голів квартальних 

комітетів до Дня місцевого 

самоврядування; 

сплата членських та 

організаційних внесків за участь в 

асоціаціях; 

виготовлення технічної 

документації на об’єкти, що 

переходять до комунальної 

власності територіальної громади 

міста та інші об’єкти; 

обстеження дна акваторії пляжів 

річки Удай; 

виготовлення технічних умов; 

виготовлення сувенірної продукції 

із символікою міста Пирятин та 

Пирятинської МТГ; 

утримання гуртожитку по площі 

Героїв майдану, 2 в м.Пирятин; 

утримання громадської вбиральні 

по вул. Соборна, 23А в м.Пирятин; 

утримання камер спостереження 

(оплата електроенергії); 

забезпечення перебування 

делегацій; 

придбання пристроїв навігації зі 

стабілізаторами (ДК 021:2015 - 

38110000-9 Навігаційні прилади); 

придбання датчиків палива (ДК 
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021:2015 - 38420000-5 Прилади 

для вимірювання витрат, рівня та 

тиску рідин і газів 

5)Програма 

„Стипендії міської 

ради обдарованим 

дітям Пирятинської 

територіальної 

громади у 2021 році“ 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту міської 

ради  

(Шерзой Н.Г.),  

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Цюра І.О.). 

 

Присудження стипендій учням 5-

11 класів закладів загальної 

середньої освіти, вихованцям 

закладів позашкільної освіти 

Пирятинської міської ради віком 

до 18 років, студентам І - го курсу 

Пирятинської філії приватного 

вищого навчального закладу 

„Європейський університет“ віком 

до 18 років, які за минулий 

навчальний рік досягли високих 

результатів у навчанні і стали 

переможцями та призерами 

обласних, всеукраїнських та 

міжнародних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, визначених 

Положенням про стипендії міської 

ради обдарованим дітям 

Пирятинської МТГ 

94,5 94,5 - - - - - - 

6)Просування бренду 

громади 

Сектор 

залучення 

інвестицій 

управління 

економіки 

(Крагель Є.М.) 

Розповсюдження в ринковому та 

неринковому середовищі 

актуальної інформації про об'єкт 

та предмет брендингу. 

Підвищення рівня впізнаваності 

території громади за допомогою 

брендбуку в мережі Інтернет. 

Використання логотипу у просторі 

міста, під час ділового 

спілкування. 

Формування ідентичності 

мешканців із Пирятинською МТГ 

- - - - - - - - 

Завдання А.2.2. Актуалізація Інвестиційного паспорту МТГ, сторінки сайту міської ради „Пирятинщина інвестиційна“ 
 

 

7)Аналіз 

інвестиційних 

Сектор 

залучення 

Включення інформації до Каталогу 

інвестиційних пропозицій 
- - - - - - - - 
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можливостей 

приєднаних територій 

інвестицій 

управління 

економіки 

(Крагель Є.М.) 

Пирятинської МТГ, розміщення на 

вебсайті міської ради, 

популяризація на інших 

електронних ресурсах 

Завдання А.2.3. Туристична промоція МТГ. Актуалізація сторінки сайту міської ради „Пирятинщина туристична“.    

8)Систематизація 

інформації про 

туристичні 

можливості громади 

Управлінн

я культури, 

туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

(Валоваженко 

С.О.) 

Поновлення інформації на сторінці 

„Пирятинщина туристична“ 
- - - - - - - - 

Оперативна ціль А3 - Розвиток збалансованого підприємництва.        

Завдання А.3.1. Створення системи навчання підприємців МТГ.     

9)Підвищення 

конкурентоспроможн

ості підприємців на 

ринку праці 

Пирятинська 

районна філія 

Полтавського 

обласного 

центру 

зайнятості 

(Бухта І.А.) 

Проведення тренінгів з питань 

підготовки резюме та співбесіди з 

роботодавцями, семінарів про 

генерацію бізнес-ідей,  у сфері 

законодавства про працю тощо. 

- - - - - - - - 

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади.      

10)Вивчення 

потенційних  

напрямів розвитку 

підприємництва 

Управління 

економіки та 

АПР виконкому 

міської ради 

(Солдатова І.В.) 

Анкетування споживачів щодо 

визначення потреби у товарах, 

роботах та послугах, які 

виробляються місцевим бізнесом. 

- - - - - - - - 

Завдання А.3.3. Підтримка підприємництва, розвиток дорадчих служб.      

11)Забезпечення 

інформаційної 

підтримки 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

Сектор АПР 

управління 

економіки 

виконкому 

міської ради 

Інформування с/г виробників щодо 

участі в місцевих, регіональних та 

державних програмах підтримки 

- - - - - - - - 
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(Повшедний 

П.В.) 

Оперативна ціль А.4 - Розвиток туристичного бізнесу в МТГ.      

Завдання А.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах МТГ.  

12)Промоція 

екологічних стежок 

та туристичних 

маршрутів  НПП 

„Пирятинський“ 

Управлінн

я культури, 

туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

(Валоваженко 

С.О.), 

НПП 

„Пирятинський“ 

(Варава М.В.) 

Створення умов для 

організованого та ефективного 

туризму, відпочинку та інших 

видів рекреаційної діяльності в 

природних умовах з додержанням 

режиму охорони природних 

комплексів та обʼєктів. 

Забезпечення попиту рекреантів на 

загальнооздоровчий, культурно- 

пізнавальний відпочинок, туризм, 

любительське та спортивне 

рибальство, відповідно до режиму 

території НПП тощо. 

- - - - - - - - 

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини на території МТГ.  

13)Програма 

культурно-

мистецьких 

заходів,розвитку 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік 

(зміна назви 8 сесія  

№244) 

Управлінн

я культури, 

туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

(Валоваженко 

С.О.) 

Формування облікової 

документації на обʼєкти, які не 

мають охоронного статусу. 

Виготовлення поліграфічної 

продукції про обʼєкти культурної 

спадщини. 

Виготовлення меморіальних дошок 

та арт-обʼєктів видатним землякам. 

Проведення краєзнавчих конкурсів 

для популяризації історії та 

культури рідного краю 

77,6 - 77,6 - - - - - 

Завдання А.4.3. Розвиток багатоаспектного туризму в селах МТГ. 
 

    

14)Аналіз можливих 

напрямів розвитку 

туризму в селах 

громади  

Управління 

економіки та 

АПР виконкому 

міської ради 

(Солдатова І.В.) 

Опитування членів особистих 

селянських господарств щодо 

можливостей розвитку туризму; 

пошук грантів для створення МТБ 

осередків туризму 

- - - - - - - - 
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15)Програма 

культурно-

мистецьких 

заходів,розвитку 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік 

(зміна назви 8 сесія  

№244) 

Управлінн

я культури, 

туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини 

(Валоваженко 

С.О.) 

Виготовлення картосхем з 

інформацією про туристичні 

можливості (2 шт.); інформаційних 

табличок у с.Березова Рудка. 

Придбання матеріалів для еко-

стежки на о.Масальський. 

Виготовлення поліграфічної 

продукції. Організація та 

проведення анімаційних 

тематичних екскурсій визначними 

пам’ятками. Виготовлення 

якісного промо-ролика про 

Пирятин та його популяризація. 

Проведення семінарів, лекцій 

спеціалістами із туризму (для 

представників бізнесу та громади) 

72,4 - 72,4 - - - - -  

Стратегічна ціль В - СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Оперативна ціль В.1 - Розвиток та удосконалення системи збору та утилізації відходів.      

Завдання В.1.1. Організація у населених пунктах МТГ місць збору сміття та його вивезення.      

16)Активізація 

розʼяснювальної 

роботи з громадським 

сектором щодо участі 

у програмах збору та 

вивезення сміття   

КП „Каштан“, 

старости сіл 

Укладення договорів на вивезення 

сміття зі споживачами, 

забезпечення своєчасної сплати за 

послуги 

- - - - - - - - 

Завдання  В.1.2. Забезпечення ефективної роботи полігону для утилізації відходів.      

17)Підвищення 

ефективності  

системи утилізації 

відходів 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ  

(Зергані М.І.) 

Вивчення нормативної бази; 

пошук грантів та програм для 

залучення коштів на створення   

ефективної системи утилізації 

відходів 

- - - - - - - - 

Завдання  В.1.3. Розширення потужностей міських   очисних споруд.      

18)Програма з 

охорони 

навколишнього 

Пирятинські 

госпрозрахунк

ові очисні 

Виготовлення проєкту та 

будівництво зливної станції для 

приймання побутових та 

21506,101 1562,4 - 7467,14 - 11678,57 - 797,987 
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природного 

середовища на 

території 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на період                       

2021-2022 років 

споруди 

(Манько С.Л.) 

промислових стічних вод, які 

вивозяться асенізаційним 

транспортом з населених пунктів 

Пирятинської МТГ (2510,0 тис. 

грн.). 

Завдання В.1.4. Розробка схеми санітарної очистки МТГ.       

19)Програма 

діяльності міської 

ради на 2021 рік 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

(Зергані М.І.), 

сектор ЖКГ 

(Порва О.В.) 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності (Цюра 

І.О.),  відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань (Стадник 

Є.В.), відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Розробка генеральних планів та 

планів зонування,  

документації із землеустрою під 

комунальними закладами та для 

проведення інвентаризації земель, 

Встановлення меж населених 

пунктів в яких розроблені, 

Будівництво пам’ятного знаку 

захисникам територіальної 

цілісності, 

Розроблення Схеми санітарного 

очищення, 

Надання інжинірингових послуг з 

виготовлення робочого проєкту по 

об’єкту „Капітальний Впродовж 

року Виконком міської ради 

Кошти бюджету міської 

територіальної громади 60,0 

ремонт. Організація дорожнього 

руху по вул .Європейськ а в 

м.Пирятин Полтавської області“ 

Виготовлення топографічного 

знімання в масштабі 1:500. 

Сплата судового збору для 

розгляду справ у судах, 

Оплата послуг та відзначення голів 

квартальних комітетів за 

проведення погосподарського 

обліку в сільських населених 

7643,30 250,0 7393,3 - - - - - 
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пунктах, сплата членських та 

організаційних внесків. 

Обстеження дна акваторії пляжів 

річки Удай, 

Виготовлення сувенірної продукції 

із символікою міста Пирятин, 

Утримання гуртожитку по площі 

Героїв Майдану, 2; 

Утримання громадської вбиральні, 

камер спостереження; 

Оплата праці завідувача 

комунальної установи Трудовий 

архів Пирятинської міської ради. 

Послуги автомобіля КрАЗ 65055 

по буксируванню транспорту під 

час снігових заметів, 

Послуги з письмового перекладу 

(на іноземну мову), 

Оплата праці господарчої групи. 

 

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади.       

Завдання В.2.1. Розширення матеріально-технічної бази комунального господарства МТГ.     

20)Програма 

покращення 

матеріально-технічної 

бази комунального 

підприємства 

„Каштан“ на 2021 рік 

(затвердження з 

іншою назвою 10 

сесія №405) 

КП „Каштан“ 

(Бровар Г.Д.) 

Придбання мотокоси (2 шт.), 

кущоріза, бензопили, бочки для 

поливу зелених насаджень, шин та 

радіатора для транспортних 

засобів, ковша-приставки до 

трактора, теплиці, причіпу 2-

вісного. 

648,9 - 648,9 - - - - - 

21)Програма 

утримання обʼєктів 

комунальної 

власності 

Пирятинської МТГ на 

2021 рік 

КП „Каштан“ 

(Бровар Г.Д.) 

Придбання будівельних матеріалів. 

Проведення поточних ремонтів 

обʼєктів комунальної власності. 

Приведення комунального житла 

до втсановлених санітарних та 

техінчних умов. 

1701,7 - 1701,7 - - - - - 



 

90 
 

Відшкодування боргів попередніх 

власників житла за комунальні 

послуги в разі прийняття 

спадщини від померлих. 

Утримання господарчої групи. 

Програма сприяння 

створенню ОССБ на 

2021 рік (13 сесія) 

Сектор ЖКГ 

(Порва О.В.), 

ОСББ„Європей

ська, 66-А“, 

ОСББ„Європей

ська,66-Б“ 

(Лукʼянович 

О.П.) 

Поточні ремонти 

багатоквартирних будинків в яких 

створено ОСББ (із розрахунку 20 

грн на 1 кв.м.загальної  площі 

будинку) 

164,0   164,0     

Завдання В.2.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення МТГ      

22)Програма „Питна 

вода“ на 2021 рік 

КП 

„Пирятинський 

міський 

водоканал“ 

(Курочка О.С.) 

Придбання глибинного насосу. 

Реконструкція станції 2 підйому. 

Рекострукція мережі водопроводу 

по вул. Ярмарковій, вул. Перемоги, 

вул. Гоголя, вул. Січових стрільців 

м.Пирятин. 

394,8 - 394,8 - - - - - 

Завдання В.2.3. Розвиток мережі громадського транспорту        

23)Забезпечення 

безперебійної роботи 

громадського 

транспорту 

Заступник 

міського 

голови 

(Котенко О.А.) 

Оголошення конкурсів на 

визначення перевізників за 

міськими та приміськими 

маршрутами. 

- - - - - - - - 

Завдання В.2.4. Дбайливе використання та збереження екоресурсів     

24)Програма з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища на 

території 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на період                       

2021-2022 років 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

виконкому 

міської ради 

(Зергані М.І.), 

відділ із 

Будівництво напірного колектора в 

м.Пирятин Полтавської області 

(5228,6 тис. грн.). 

Реконструкція мережі 

водовідведення в м.Пирятин 

Полтавської області (2073,3 тис.грн) 

Реконструкція каналізаційного 

колектору від КНС №1 (вул. 

Січових Стрільців, 21В до КНС № 2 

(вул. Саксаганського, 23) в 

7886,9 3943,5 - - - 3943,4 - - 
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 земельних та 

екологічних 

питань 

виконкому 

міської ради 

(Стадник Є.В.), 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Цюра І.О.) 

м.Пирятин, Полтавської області 

(3295,2 тис. грн.). 

Придбання мулососного 

автомобіля з поворотним відвалом 

на базі автомобіля МАЗ або його 

аналогів та 10 євроконтейнерів 

об’ємом 1,1 м. куб. (3021,8 тис.грн 

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій в МТГ    

Завдання В.3.1. Ремонт (відновлення) доріг та тротуарів       

25)Програма 

розвитку дорожнього 

руху та його безпеки 

в Пирятинській 

міській громаді на 

2021 рік (зміни 12 

сесія) 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ виконкому 

міської ради 

(Зергані М.І.) 

Організація і забезпечення 

поліпшення стану дорожнього 

покриття вулиць населених 

пунктів шляхом проведення їх 

капітального та поточного 

ремонтів, грейдерування з 

підсипкою. 

Облаштування велодоріжок та 

велосмуг. 

Будівництво та ремонт тротуарів; 

Вдосконалення організації 

дорожнього руху. 

14000,0 - 14000,0 - - - - - 

Завдання В.3.2. Озеленення та благоустрій населених пунктів МТГ.        

26)Програма 

покращення 

благоустрою 

Пирятинської міської  

територіальної 

громади на 2021 рік 

КП „Каштан“ 

(Бровар Г.Д.) 

Придбання матеріалів, обладнання 

та оплата послуг з утримання 

сміттєзвалища, цвинтаря, 

пам’ятників, зелених насаджень, 

вуличного освітлення, світлофорів, 

доріг, благоустрою у 2021 році. 

14794,7 14794,7 - - - - - - 
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27)Програма 

зайнятості населення 

на 2021 рік 

КП „Каштан“ 

(Бровар Г.Д.) 

Організація тимчасових робочих 

місць для забезпечення послуг з 

екологічного захисту 

навколишнього природнього 

середовища населених пунктів 

(158 осіб, зарплата та ЄСВ). 

1235,0 - 1235,0 - - - - - 

Оперативна ціль В.4 - Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту.     

Завдання В.4.1. Включення до системи муніципального енергоменеджменту об’єктів комунальної власності, що додалися після 

приєднання до Пирятинської міської громади. 
28)Програма 

„Енергоефективність 

та енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної власності 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік“ 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Збір інформації щодо технічних 

характеристик будівель та даних 

по використанню енергоресурсів за 

попередні 3 роки із подальшим 

внесенням їх в єдину систему 

енергомоніторингу  АІС 

„Енергосервіс: облік, контроль, 

економія“.  

15,0 - 15,0 - - - - - 

Завдання В.4.2. Впровадження заходів із енергозбереження в будівлях та спорудах комунальної власності Пирятинської міської  

територіальної громади. 

 

29)Реконструкція з 

впровадженням 

заходів по 

енергозбереженню в 

ДНЗ „Берізка“ 

(м.Пирятин 

Полтавської області) 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Зовнішнє утеплення несучих 

конструкцій будівлі, відкосів, 

цоколю та фундаменту, підсилення 

зовнішніх конструкцій будівлі 

шляхом стягування, відновлення 

відмостки. 

2753,3 2013,3 - - - - 600,

0 

- 

30)Реконструкція та 

впровадження 

енергозберігаючих та 

енергоефективних 

технологій в 

Пирятинському ліцеї, 

що знаходиться за 

адресою:  

вул. Визволення, 2а в 

м.Пирятин 

Полтавської області 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Зовнішнє утеплення несучих 

конструкцій будівлі, капітальний 

ремонт покрівлі, модернізація 

системи опалення. 

- - - - - - - - 
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31)Капітальний 

ремонт та 

впровадження 

енергоефективних 

технологій в будівлі 

Центру дитячої та 

юнацької творчості за 

адресою:вул. 

Пушкіна, 33 

м.Пирятин 

Полтавської обл. 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Утеплення фасаду будівлі. 1262,0 1262,0 - - - - - - 

32)Капітальний 

ремонт адмінбудинку 

за адресою вул. 

Соборна, 42 в 

м.Пирятин 

Лубинського району 

Полтавської обл. 

(заміна вікон та 

дверей на 

енергозберігаючі) 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Заміна вікон та дверей на 

енергозберігаючі. 
- - - - - - - - 

33)Програма 

„Енергоефективність 

та енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної власності 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік“ 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Заміна на електричних плитах 

конфорок на енергоефективні в 

закладах дошкільної освіти. 

65,0 - 65,0 - - - - - 

34)Програма 

„Енергоефективність 

та енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної власності 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік“ 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Участь в проєкті „Екобус“, прийом 

та вивіз небезпечних побутових 

відходів. 

47,0 - 47,0 - - - - - 
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Завдання В.4.3. Розроблення, затвердження та впровадження Муніципального енергетичного плану  

35)Розроблення 

Муніципального 

енергетичного плану 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Конкурсний відбір в проєкті 

„Просування енергоефективності 

та імплементація Директиви ЄС 

про енергоефективність в Україні“ 

не пройшли. На перспективу, 

прийняття участі в інших 

конкурсних відборах направлених 

на розроблення Муніципального 

енергетичного плану. 

- - - - - - - - 

Завдання В.4.4. Реконструкція і модернізація  вуличного освітлення громади.  

36)Програма 

„Енергоефективність 

та енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної власності 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік“ 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Продовження підключення 

трансформаторних підстанцій до 

системи диспетчеризації 

вуличного освітлення громади. 

250,0 - - - 250,0 - - - 

Завдання В.4.5. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії.  

37)Сприяння 

залученню інвестицій 

у розвиток  

відновлювальних 

джерел енергії на 

території громади 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Моніторинг конкурсних проєктів, 

що спрямовані на розвиток  

відновлювальних джерел енергії та 

участь в них. 

- - - - - - - - 

Завдання В.4.6. Популяризація енергоефективності та енергозбереження.     

38)Програма 

„Енергоефективність 

та енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної власності 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік“ 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О., 

Троян Н.М.) 

Проведення Днів сталої енергії в 

рамках ініціативи „Угода мерів“, 

популяризація енергоефективності 

серед мешканців громади. 

10,0 - 10,0 - - - - - 
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39)Програма 

підтримки 

енергомодернізації 

ОСББ „Пирятинської 

МТГ на 2020-2021 

роки 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ  

(Зергані М.І.) 

Розроблення та впровадження 

оптимальних заходів 

термомодернізації житлових 

будинків. 

- - - - - - - - 

Стратегічна ціль С - СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ  

 

Оперативна ціль С.1 - Удосконалення системи комунікації в громаді та підвищення рівня взаємної довіри.    

Завдання С.1.1. Впровадження е-врядування в МТГ.        

40)Забезпечення 

надання якісних 

адміністративних 

послуг незалежно від 

місця проживання 

ЦНАП 

виконкому 

міської ради 

(Коваль Л.П.) 

Розширення переліку надаваних 

послуг. 

Вдосконалення системи надання 

послуг в селах міської ради. 

- - - - - - - - 

Завдання С.1.2. Залучення мешканців населених пунктів МТГ до обговорення та визначення цілей розвитку.    

41)Програми 

висвітлення  

діяльності 

Пирятинської міської 

ради 

в засобах масової 

інформації на 2021 

рік 

 

Секретар міської 

ради Пазюк С.Г., 

керуючий 

справами 

виконкому 

міської ради 

Козін І.І.,  відділ 

персоналу, 

організаційної 

роботи та 

інформаційної 

політики виконк

ому міської ради 

(Мілюта О.А.),  

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

Висвітлення діяльності 

Пирятинської міської ради та її 

виконавчих органів газетах 

районного,  обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

350,0 350,0 - - - - - - 
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міської ради 

(Цюра І.О.). 

Завдання С.1.3. Підтримка системи навчання та перенавчання дорослих.     

42)Програма правової 

освіти та безоплатної 

правової допомоги 

населенню 

Пирятинської МТГ на 

2021-2025 роки 

Лубенський 

місцевий центр 

з надання 

безоплатної 

вторинної 

допомоги 

Висвітлення матеріалів правового 

характеру. 

Видання та розповсюдження 

брошюр та методичн6их матеріалів 

з правової тематики, виготовлення 

та розміщення зовнішньої реклами. 

5,0 - 5,0 - - - - - 

Завдання С.1.4. Формування системи самореалізації молоді,  розв'язання її нагальних проблем     

43)Програма  

соціальної підтримки 

сімей,  

дітей та молоді на 

2021 рік 

 

Відділ 

соціального 

захисту та 

охорони 

здоров’я виконко

му міської ради  

(Яременко О.О.,  

Кабушка Ю.В.), 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Цюра І.О.) 

Утримання Пирятинського центру 

соціальних служб (заробітна плата, 

нарахування на заробітну плату, 

відрядження, канцтовари) (502,14 

тис. грн.); 

заходи соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, 

дітей та сімей загиблих та 

учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил, 

внутрішньо переміщених сімей, 

дітей та молоді з особливими 

потребами, дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з багатодітних 

сімей, соціальної профілактики, 

розвитку волонтерського руху в 

2021 році (210,16 тис. грн.); 

надання додаткових соціальних 

гарантій породіллям, які народили 

дитину (180,0 тис. грн.); 

соціальна профілактика. 

630,0 630,0 - - - - - - 

Завдання С.1.5. Підвищення рівня згуртованості мешканців МТГ.  
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44)Програма 

„Всебічний захист 

соціально-

економічних прав 

ветеранів війни, 

праці, військової 

служби, пенсіонерів, 

осіб з інвалідністю на 

2021 рік“ 

 

Відокремлений 

підрозділ 

Організації 

ветеранів України 

у Пирятинській 

міській 

територіальній 

громаді 

(Дубецький Б.В.). 

Участь у святах з Міжнародного 

жіночого дня ,  з нагоди 76-ї 

річниці Великої Перемоги,  у 

відзначені Дня скорботи і 

вшануванні пам’яті  жертв війни в 

Україні (80-та річниця),  Дня 

Незалежності України,  у 

святкуванні Дня міста і Дня 

визволення міста; 

відзначення Дня партизанської 

слави 

відзначення подарунками 

переможців 

конкурсу творів на тему ,,В плині 

років, 

в плині віків, не забудемо подвиг 

батьків і дідів“ (учні закладів 

загальної середньої освіти);  

участь в урочистостях до Дня 

визволення України, Дня ветерана, 

Дня захисника України, 

Відзначення Дня пам’яті жертв 

голодомору та репресій, 

Відзначення Міжнародного дня  

інваліда, Дня волонтера, Дня 

Збройних Сил України; 

вітання заслужених ветеранів-

ювілярів; 

ритуальні послуги на поховання; 

витрати на ЗМІ: для некрологів 

пам’яті, привітань, інформаційних 

запитів; 

утримання штатної чисельності 

 (2 одиниці); 

господарчі витрати: канцтовари; 

обслуговування комп’ютерної 

техніки; виготовлення 

електронних ключів; 

245,0 245,0 - - - - - - 
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комунальні послуги. 

45)Вдосконалення 

процедури 

проведення конкурсу 

проєктних 

пропозицій 

громадського 

бюджету (бюджету 

участі) 

Заступник 

міського голови 

(Коваленко Т.В.) 

Внести зміни до Положення про 

проведення конкурсу з визначення 

переможців проєктних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету 

участі) Пирятинської МТГ; 

оголошення та проведення 

конкурсу. 

- - - - - - - - 

45-2) Програма 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в 

Пирятинській МТГ на 

2021-2025 роки 

(доповнення до плану 

8 сесія № 245) 

Загальний відділ 

та 

інформаційного 

забезпечення 

Нестерець Т.Д.), 

управління 

економіки та 

агропромисло 

вого розвитку 

(Солдатова І.В.) 

Забезпечення ефективних 

механізмів участі інститутів 

громадянського суспільства у 

формуванні та реалізації місцевої 

політики, вирішенні актуальних 

питань територіальної громади; 

створення сприятливих умов для 

формування та інституційного 

розвитку організацій (інститутів) 

громадянського суспільства 

- - - - - - - - 

Завдання С.1.6 Розвиток локальної ідентичності мешканців громади через збереження та поширення культурних цінностей  

46)Програма 

культурно-

мистецьких 

заходів,розвитку 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік 

(зміна назви 8 сесія  

№ 244) 

Управлінн

я культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

(Валоваженко 

С.О.) 

Заходи до календарних свят, 

знаменних подій, спрямовані на 

підвищення згуртованості. 

500,0 - 500,0 - - - - - 

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян.      

Завдання С.2.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг.        

47)Програма  Відділ 

інформаційних 

Автоматизація бухгалтерського та 

фінансового обліку ; 
7709,6 2800,0 1184,8 924,8 3984,8 - - - 
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інформатизації 

Пирятинської міської  

об’єднаної 

територіальної 

громади  

на 2020-2022 роки (12 

сесія) 

 

технологій та 

захисту 

інформації 

виконкому 

міської ради 

(Божко А.М.) 

 

своєчасне та якісне подання 

податкової звітності; 

надання сучасних та якісних 

освітніх послуг; 

своєчасне забезпечення 

випускників атестатами; 

заходи щодо виконання 

законодавста про авторські права; 

виконання повноважень, 

забезпечення безперевної роботи 

комп’ютерної техніки; 

розвиток та популяризація 

культури ОТГ; 

антивірусний захист; 

обслуговування камер 

відеоспостереження,  

придбання комп'ютерної техніки та 

багатофункціональних лазерних 

пристроїв, 

придбання програмного 

забезпечення „КМ МЕДІА ED 

PROFI“, 

освоєння субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток мережі Дія Центрів та 

для реалізації проєкту „Інтернет-

субвенція“,  

заходи по розширенню та 

покращенню надання адмінпослуг 

та підключення сільських 

населених пунктів до швидкісного 

широкосмугового інтернету 

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг. 
 

      

48)Програма щодо 

запобігання 

поширення пандемії 

вірусних інфекцій на 

Комунальне 

підприємство 

„Пирятинська 

лікарня 

1.Придбання засобів захисту 

(маска медична, респіратор, 

рукавички з довгими манжетами, 

нетальковані нітрилові, костюм 

300,0 300,0 - - - - - - 
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території 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади 

Комунальним 

підприємством 

„Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 

роки (зміна назви 8 

сесія №229) 

Пирятинської 

міської ради“ 

(Гаркавенко 

О.М.) 

іонозахисту, комбінезон 

ламінований з проклеєними 

швами, захисні халати, бахіли 

високі, захисний щиток, окуляри). 

2. Придбання медикаментів 

(фізрозчин, рінгера-лактат, 

левофлоксацин, анальгін, 

димедрол, кетаміна гідро хлорид, 

фентаніл, тіопентал натрію, 

сибазон та інші лікарські засоби,  

системи, кисень медичний).   

3. Придбання дезінфікуючих 

засобів та інших виробів 

медичного призначення. 

4. Оплата транспортних послуг по 

підвезенню кисню. 

48-2) Програма 

організації 

харчування хворих 

стаціонарних 

відділень КП 

„Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської 

ради” на 2021 рік 

(доповнення до 

Плану 7 сесія №121) 

Комунальне 

підприємство 

„Пирятинська 

лікарня 

Пирятинської 

міської ради“ 

(Гаркавенко 

О.М.) 

1.Організація харчування хворих в 

стаціонарних відділеннях. 
1348,9 - 1348,9 - - - - - 

49)Програма 

підтримки та 

розвитку сільської 

медицини 

Пирятинської МТГ в 

2021 році 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ 

Пирятинської 

міської ради 

(Киричевський 

Є.М.) 

Виплата заробітної плати 

працівникам АЗПСМ та ФАПів у 

сільській місцевості. 

3935,3 3935,3 - - - - - - 

50)Програма щодо 

запобігання 

поширення пандемії 

вірусних інфекцій на 

території 

КП 

„Пирятинський 

Центр ПМДС“ 

Пирятинської 

міської ради 

Придбання ПММ для виїзду 

мобільних бригад, пробірок, 

вакутайнерів, бікса, штативу  на 

забір біологічного матеріалу та 

100,0 100,0 - - - - - - 



 

101 
 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади 

Комунальним 

підприємством 

„Пирятинський центр 

первинної 

медикосанітарної 

допомоги 

Пирятинської міської 

ради“ на 2021 рік 

(зміна назви 8 сесія 

№230) 

(Киричевський 

Є.М.) 

його транспортування до 

м.Полтава; 

придбання засобів індивідуального 

захисту, дезінфікуючих засобів, 

ємкості для знезараження 

багаторазових костюмів; 

відшкодування вартості відбору 

проб біологічного матеріалу на 

ПЛР дослідження. 

51)Програма 

розвитку та 

підтримки КП 

„Пирятинська лікарня  

Пирятинської міської 

ради“ у 2021 році 

(зміни 12 сесія) 

Комунальне 

підприємство 

„Пирятинська 

лікарня 

Пирятинської 

міської ради“ 

(Гаркавенко 

О.М.) 

Придбання медичного обладнання 

(лапороскопічна стійка); 

проведення капітального ремонту 

педіатричного та інфекційного 

відділень, виготовлення 

документації для обладнання 

системи протипожежного захисту, 

придбання програмного 

забезпечення,  

забезпечення винаймання (оренди) 

житла для лікарів та компенсація 

витрат за найм житла. 

6744,0 5700,0 1044,0 - - - - - 

51-1)Про 

затвердження 

Програми розвитку та 

підтримки 

Комунального 

підприємства 

„Пирятинський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

Пирятинської міської 

ради“ на 2021 році 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ 

Пирятинської 

міської ради 

(Киричевський 

Є.М.) 

Проведення видатків на 

покращення якості послуг 

первинної медико-санітарної 

допомоги жителям Пирятинської 

міської територіальної громади: 

дійснення поточного ремонту 

електромережі, поточного ремонту 

покрівлі, обладнання приміщення 

автоматичною пожежною 

сигналізацією, проведення робіт із 

забезпечення вогнезахисту, 

проведення послуг технічного 

огляду і випробувань електричних 

636,1 - 636,1 - - - - - 
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(доповнення до 

Плану 11 сесія, зміни 

12 сесія) 

мереж та електроустановок та 

розширення передачі в оренду 

вільні площі приміщень, що не 

забезпечені видатками за 

договором з НСЗУ, 

забезпечення винаймання (оренди) 

житла для лікарів ЗПСЛ та 

компенсація витрат за найм житла. 

52)Програма 

співфінансування 

оплати медичних 

послуг жителям 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади в частині 

первинної медико-

санітарної допомоги 

для покриття вартості 

комунальних послуг 

та енергоносіїв 

Комунального 

підприємства 

„Пирятинський Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги“ 

Пирятинської міської 

ради у 2021 році 

(зміна назви 5 сесія  

№ 53) 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ 

(Киричевський 

Є.М.) 

Покриття вартості спожитих 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

780,0 780,0 - - - - - - 

53)Програми 

співфінансування 

оплати медичних 

послуг, що надаються 

жителям 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади 

Комунальним 

Комунальне 

підприємство 

„Пирятинська 

лікарня 

Пирятинської 

міської ради“ 

(Гаркавенко 

О.М.) 

Покриття вартості спожитих 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

2356,9 2356,9 - - - - - - 
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підприємством 

„Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської 

ради“ у 2021 роц 

Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти в МТГ.       

54)Програма   

,,Опікуємося освітою“ 

на 2021 рік (зміни 12 

сесія) 

 

Відділ  освіти, 

молоді та спорту 

міської ради 

(Шерзой Н.Г.) та 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Цюра І.О.). 

Проведення навчання  для 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти щодо 

впровадження засад Нової 

української школи (придбання 

канцтоварів – 7 тис. грн., навчання 

– 143,0 тис. грн.); 

придбання шкільного автобуса (на 

умовах співфінансування з 

місцевих бюджетів не менше 50 %) 

– 1900,0 тис. грн.; 

придбання обладнання для 

покращення матеріально-

технічного стану харчоблоків 

(система очищення води, та інше 

обладнання) Пирятинської зош І-

ІІІ ст. № 4 (на умовах 

співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 %)  

197,6 тис. грн.; 

оформлення шкільного кабінету 

географії в Пирятинській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 – 99,95 тис. грн.; 

облаштування „ZIK“ – зони 

інформації та комунікацій для 

учнівського самоврядування 

опоного закладу Пирятинський 

ліцей – 99,50 тис. грн.; 

реалізація проектів переможців: 

„Еко-клас на шкільному подвір’ї“ 

(Пирятинська зш І-ІІІ ступенів 

№4); 

9949,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1298,8 

 

 

 

 

 

 

 

3751,2 

 

 

 

 

 

 

 

- - 4899,45 

 

 

 

 

 

- - 
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„GREEN OFFICE SPACE – 

мотивуючий простір для ліцеїстів 

та мешканців громади“ 

(Пирятинський ліцей), 

„Алея пам’яті „Вічне джерело 

натхнення Д.О. Луценка“ 

(Березоворудська зш І-ІІІ ступенів) 
55)Програма 

розвитку лідерського 

руху „Творимо себе – 

творимо країну“ на 

2021 рік 

Відділ  освіти, 

молоді та спорту 

міської ради 

(ШерзойН.Г.) 

Участь школярів у мистецьких та 

спортивних заходах, 

у обласних та Всеукраїнських 

предметних олімпіадах, у захисті 

науково-дослідних робіт при МАН. 

335,4 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

335,4 

 

 

 

 

 

- - - - - 

Завдання С.2.4. Забезпечення безпеки мешканців МТГ та охорони їх законних прав. 
 

     

56)Програма 

створення місцевого 

резерву для 

проведення аварійно-

рятувальних та інших 

невідкладних робіт на 

території МТГ на 

2021 рік 

Сектор з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи  

(Педяш Р.О.) 

Закупівля ПММ для для ліквідації 

аварійно-спасательних робіт; 

Закупівля ковдр, білизни 

постільної, подушок, ліжок, столів, 

медичних матеріалів, переносної 

радіостанції. 

138,0 - 138,0 - - - - - 

57)Підтримка 

Пирятинського 

районного 

територіального 

центру комплектації 

та соціальної 

підтримки на 2021 рік 

Пирятинський 

районний ТЦ 

комплектації та 

соціальної 

підтримки 

(Грицун О.В.) 

Забезпечення заходів, повʼязаних 

із виконанням вісйькового 

обовʼязку, призовом на військову 

службу, забезпечення поставки 

людських і транспортних ресурсів 

у медичні та військові 

організаційні структури під час 

часткової мобілізації, призову на 

строкову військову службу. 

120,0 - 120,0 - - - - - 

58)Програма 

„Територіальна 

оборона“ на 2021 рік 

Пирятинський 

районний ТЦ 

комплектації та 

соціальної 

Придбання ПММ для перевезень 

особового складу підрозділів 

територіальної оборони; 

оплата послуг з автоперевезень; 

придбання польової кухні. 

110,5 - 110,5 - - - - - 
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підтримки 

(Грицун О.В.) 

59)Програма безпеки 

на території 

Пирятинської ТГ на 

2021-2023 роки 

Відділення  

1 Лубенського 

РВП ГУНП  

в Полтавській 

області 

Придбання службового автомобілю 

та запасних частин до нього, 

компʼютерної та оргтехніки, меблів, 

ПММ,  проведення ремонтних робіт 

у приміщеннях поліцейських 

станцій. 

994,0 - 994,0 - - - - - 

60)Програма 

„Безпечна громада“ 

на 2021 рік 

Сектор з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи 

 (Педяш Р.О.) 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

(Божко А.М.) 

Придбання та встановлення 

відеокамер на територіях 

населених пунктів МТГ. 

1000,0 - 1000,0 - - - - - 

61)Програма 

„Забезпечення 

цивільного захисту 

жителів Пирятинської 

МТГ на 2021 рік“ 

19 Державна 

пожежно-

рятувальна 

частина 3 

Державного 

пожежно-

рятувального 

загону ГУ ДСНС 

України в 

Полтавській 

області 

(Клименко Ю.В.) 

Придбання запасних частин для 

пожежних автомобілів; 

Придбання аварійно-рятувального 

обладнання (гідрокостюм, причіп, 

мотузка, дозиметр-радіометр); 

Придбання паливно-мастильних 

матеріалів (ПММ). 

100,0 - 100,0 - - - - - 

62)Програма 

підтримки військової 

частини ЗСУ, яка 

розташована на 

території 

Військова 

частина А1499 

(Блажко А.) 

Відновлення сховищ для 

зберігання військової техніки 

парку бойових машин, 

Забезпечення оргтехнікою та 

канцелярським приладдям, 

600,0 - 600,0 - - - - - 
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Пирятинської МТГ, 

на 2021 рік“ 

Влаштування периметральної 

охорони адміністративно ї зони 

військової частини (відеоспостере 

ження), 

Облаштування пожежоохоронною 

сигналізацією, 

Відновлення казарм (гуртожитки 

поліпшеного типу №1,2)  

63)Програми 

покращення 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

особового складу 

підрозділів 

Управління Служби 

безпеки України в 

Полтавській області, 

які беруть участь в 

операції об’єднаних 

сил на сході України, 

на 2020 рік 

УСБУ в 

Полтавській 

області 

(Борзілов Є.) 

Реалізація поставлених завдань 

щодо матеріально-технічного 

забезпечення особового складу 

Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, що 

беруть участь в операції 

об’єднаних сил. 

150,0 - 150,0 - - - - - 

64) Програма 

організації рятування 

людей на водних 

обʼєктах міста 

Пирятин у літній 

період 2021 року 

(доповнення до 

Плану 11 сесія) 

КП „Каштан“ 

(Бровар Г.Д.) 

Оплата праці (заробітна плата з 

ЄСВ 3 чол., оплата святкових, 

відпускних); 

оплата послуг навчання за 

програмою „Оволодіння 

навичками робіт плавця 

рятувальника у місцях масового 

відпочинку населення на водних 

об'єктах“ 

76,4 - 76,4 - - - - - 

Завдання С.2.5. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців МТГ та поліпшення спортивної інфраструктури 

МТГ  
65)Програми 

розвитку фізичної 

культури і спорту 

місцевого осередку 

громадської 

Місцевий 

осередок ГО 

„ВФСТ 

„Колос“ 

(Плетінь С.М.). 

Фінансова підтримка на утримання 

місцевих осередків всеукраїнських 

організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості (1108,9 

тис. грн.); 

1922,3 1922,3 - - - - - - 
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організації 

„Всеукраїнське 

фізкультурно-

спортивне товариство 

„Колос“ у 

Пирятинській міській 

територіальній 

громаді Полтавської 

області на 2021 рік 

 

 Фінансова підтримка  

спортивних споруд, які належать 

громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості (20,0 тис.грн), 

Зміцнення та розширення  

матеріально-технічної бази для 

занять фізичної культури та спорту 

(20,0 тис. грн.), 

Розвиток дитячо-юнацького 

футболу та воркауту (2,2 тис. грн.) 

Розвиток настільного тенісу  

(3,5 тис. грн.); 

Розвиток дорослого та 

ветеранського футболу та 

волейболу (14,8 тис. грн.); 

Підвищення рівня спортивної 

майстерності (117,7 тис. грн.); 

Розвиток дорослого та 

ветеранського футболу та 

волейболу (112,3 тис. грн.), 

Розвиток дитячо-юнацького 

футболу (399,8 тис. грн.); 

Федерація волейболу 

Пирятинської міської громади 

(27,5 тис. грн.); 

Міський шаховий клуб „Дебют“ 

(36,3 тис. грн.). 

66)Програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей у 

2021 році (зміни 12 

сесія) 

Відділ  освіти, 

молоді та спорту 

міської ради 

(Шерзой Н.Г.) 

Відшкодування частини вартості 

путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку за 

надані послуги з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які виховуються 

в сімʼях з дітьми; 

Оплата вартості двохразового 

харчування учнів та вихованців в 

таборах з денним перебуванням; 

1391,3 - 1034,8 - 356,5 - - 69,3 
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Оплата вартості путвок до закладів 

оздоровленняч дітям, які 

потребують особливої уваги і 

пвдтримки. 

67)Програма 

придбання 

обладнання для 

облаштування 

вуличних дитячих 

майданчиків у 

Пирятинській міській 

територіальній 

громаді на 2021 рік 

(зміна назви 8 сесія  

№ 235) 

КП „Каштан“ 

(Бровар Г.Д.) 

Придбання та встановлення 

вуличних майданчиків. 
1380,1 - 1380,1 - - - - - 

67-2) Програма 

розвитку 

пріоритетних видів 

спорту на 2021 рік 

(доповнення до 

Плану 8 сесія №241) 

Відділ  освіти, 

молоді та 

спорту міської 

ради (Шерзой 

Н.Г.) 

З метою розвитку пріоритетних 

видів спорту:   

організація проведення змагань з 

баскетболу, футболу, л/атлетики, 

сумо, дзюдо, шахів та участь в 

заходах за межами громади; 

організація молодіжного простору 

в Пирятинському КГЦ. 

355,3 - 355,3 - - - - - 

Завдання С.2.6. Створення системи надання інтегрованих соціальних послуг. 
 

      

68)Вивчення 

нормативної бази 

Управління 

соціального 

захисту  та 

охорони здоровʼя 

(Яременко О.О.) 

Аналіз діючого законодавства та 

кращих практик. 
- - - - - - - - 

Завдання С.2.7. Підтримка вразливих верств населення МТГ.       

69)Комплексна 

програма соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення 

населення на 2021 рік 

Відділ 

соціального 

захисту та 

охорони 

здоров’я виконко

Посилення соціального захисту 

населення; 

соціальний захист 

військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників 

антитерористичної операції, 

6475,7 3366,1 - 2459,1 - - - 650,5 
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 му міської ради  

(Яременко О.О.), 

  служба у 

справах дітей 

(Грицай І.І.), 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Цюра І.О.). 

операції об’єднаних сил та членів 

їх сімей, які проживають на 

території Пирятинської міської 

територіальної громади; 

покращення якості соціального 

обслуговування найбільш 

вразливих верств населення 

Пирятинської міської 

територіальної громади; 

„Чорнобильці серед нас, з нами в 

житті та пам’яті“; 

соціальна підтримка ветеранів 

Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів); 

соціальний захист дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах; 

соціальна підтримка з 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

які виховуються в сім’ях з дітьми. 
70)Програма 

організації суспільно-

корисних робіт для 

порушників, на яких 

судом накладено 

адміністративне 

стягнення у вигляді 

виконання 

оплачуваних 

суспільно-корисних 

робіт у 2021 році 

Пирятинський 

районний 

сектор філії ДУ 

„Центр 

пробації“ в 

Полтавській 

області 

Оплата заробітної плати та ЄСВ за 

виконання суспільно-корисних 

робіт 6 осіб. 

44,0 - 44,0 - - - - - 

РАЗОМ:  39 програм на суму: 88492,1 57904,0 17781,0  565,9 10573,8  1667,4 
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Таблиця 14.  Перелік проєктів розвитку Пирятинської МТГ 

 

№  

з/п 
Повна назва проекту 

Обсяг фінансування, грн., 

в тому числі за джерелами 
Разом:  

Бюджет МТГ 
Інші джерела 

(вказати назву) 

1 

„Реконструкція з 

впровадженням заходів 

по енергозбереженню в 

ДНЗ №3 „Берізка“ 

м.Пирятин, Полтавської 

області“  

2012321,0 

600000,0  

(Обласний бюджет) 

100000,0  

(ТОВ 

„Пирятинський 

сирзавод“) 

40 000  

(ТОВ „ПКЗ Агро“) 

2752321,0 

2 

Оформлення шкільного 

кабінету географії в 

Пирятинській зош І-ІІІ 

ступенів № 4 

50000,0 
49950,0 

(Обласний бюджет) 
99950,0 

3 

„ZIK“ – зона інформації 

та комунікації для 

учнівського 

самоврядування  

50000,0 
49500,0 

(Обласний бюджет) 
99500,0 

 Разом: 2112321,0  2951771,0 
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4. Моніторинг та оцінка результативності. 
4.1. Індикатори оцінки результативності. 

 

Критеріями результативності виконання завдань і заходів на 2021 рік 

слугуватимуть індикатори відповідно до поставлених завдань. 

 

Таблиця 15. Перелік індикаторів оцінки результативності                                      

в розрізі пріоритетних задань 

 

Диверсифікація структури 

місцевої промисловості: 

кількість розроблених анкет, які 

включені до Каталогу інвестиційних 

пропозицій, анкет; 

кількість зустрічей, нарад, „круглих 

столів“ за участю бізнесу, зустрічей. 

Створення позитивного 

іміджу Пирятинської 

громади: 

 

відвідуваність сайту громади, осіб/доба; 

наявність генерального плану міста і 

населених пунктів МТГ, план;  

кількість учнів, які стали переможцями 

та призерами обласних, всеукраїнських та 

міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань тощо, осіб. 

Розвиток збалансованого 

підприємництва: 

кількість семінарів, навчань основам 

підприємницької діяльності, заходів; 

кількість створених та ліквідованих 

ФОПів, осіб. 

Розвиток туристичного 

бізнесу в МТГ: 

кількість наявних рекреаційно-

туристичних зон та екологічних стежок на 

території МТГ, об'єктів. 

Розвиток та удосконалення 

системи збору та утилізації 

відходів: 

кількість встановлених контейнерів для 

збору ТПВ, контейнерів; 

кількість укладених договорів з КП 

„Каштан“ на вивіз сміття в приватному 

секторі, договорів. 

Модернізація та розвиток 

інфраструктури громади: 

кількість встановлених засобів обліку 

води, штук; 

кількість новостворених ОСББ, 

суб'єктів; 

кількість відремонтованих спортивних 

об’єктів, об'єктів. 

Ремонт доріг та благоустрій 

в МТГ: 

протяжність відремонтованих доріг, 

тротуарів, тис.км.; 

кількість висаджених дерев кущів, 

квітів, штук. 
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Вдосконалення системи 

муніципального 

енергетичного 

менеджменту: 

протяжність проведеного вуличного 

освітлення, тис.км.; 

кількість охоплених енергомоніторингом 

закладів бюджетної сфери на території МТГ, 

об'єктів; 

обсяги власних капіталовкладень на 

покращення енергоефективності об’єктів 

комунальної власності, тис.грн. 

Удосконалення системи 

комунікації в громаді та 

підвищення рівня взаємної 

довіри: 

кількість звернень громадян до міської 

ради та Е-петицій, осіб; 

кількість осіб, охоплених культурно-

масовими заходами, осіб; 

кількість проведених тематичних заходів 

для молоді, заходів. 

Забезпечення високої якості 

життя громадян: 

кількість наданих адміністративних 

послуг, послуг; 

кількість сімейних лікарів, осіб; 

середня заробітна плата, тис. грн.; 

кількість оздоровлених дітей, осіб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 

4.2. Показники соціально-економічного розвитку Пирятинської МТГ. 
           

 

 

 

 

 

Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

2020 році 

(факт) 

Очікуване 

значення 

показника 

у 2021 році 

2021 рік у 

відсотках до 

2020 року 

I Демографічна ситуація     

1. Чисельність постійного населення осіб 30581 30153 98,6 

2. 
Чисельність постійного населення 

віком 16 - 59 років 
осіб 17198 16957 98,6 

3. Кількість дітей віком до 16 років осіб 4596 4582 99,7 

4. 
Демографічне навантаження на 

1000 осіб працездатного віку 
% 128,4 128,5 * 

5. 
Природний приріст (скорочення) 

населення 
осіб -419 -400 * 

6. 
Кількість зайнятого (працюючого) 

населення 
осіб 7552 7500 99,3 

7. 
Внутрішня міграція населення  

територіальної громади 
осіб -16 -5 * 

8. 
Чисельність осіб з інвалідністю, 

 з них: 
осіб 2937 2995 102,0 

 діти віком до 18 років  57 55 96,5 

9. 

Контингент, який потребує 

соціальної підтримки 
(малозабезпечені сімї, діти-сироти, 

інваліди війни та члени їх сімей, 

чорнобильці, інваліди, учасники АТО, ООС, 

багатодітні, новонароджені) 

осіб 2430 2490 102,5 

10. 
Кількість зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб 
осіб 450 450 100,0 

II Економічна ефективність     

11. 

Обсяг капітальних інвестицій на 1 

особу (очікуваний обсяг інвестицій за 

2020 рік 95,6 млн.грн., за 2021 рік – 102,8 

млн. грн.)) 

грн. 3126 3409 109,1 

 у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету (п.16 ) 
грн. 23,9 - - 

 у тому числі за рахунок коштів 

обласного бюджету (п.16) 
грн. 24,9 51,4 206,4 

 
у тому числі за рахунок коштів 

бюджету об'єднаної територіальної 

громади (п.16 ) 

грн. 46,8 51,4 109,8 

12. 

Кількість підприємств малого та 

середнього бізнесу на 1000 осіб 

наявного населення 
(ФОП – 995, ЮО – 99,4% від 525 = 1508) 

одиниць 4,9 4,9 100,0 

13. 
Кількість кооперативів на 1000 осіб 

наявного населення 
 (6 кооперативів) 

одиниць 0,20 0,20 100,0 

 у тому числі:     
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 обслуговуючих 

сільськогосподарських 
 0,16 0,17 106,3 

 виробничих сільськогосподарських  0,04 0,03 100,0 
 споживчих  - - - 

14. 
Загальна протяжність автошляхів з 

твердим покриттям 
км 234,2 234,2 100,0 

15. 

Кількість проєктів регіонального 

розвитку, що реалізуються на 

території об'єднаної громади у 

тому числі за рахунок: 

одиниць 14 5 35,7 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 
одиниць - - - 

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад 

одиниць - - - 

інших джерел одиниць 14 5 35,7 

16. 

Обсяг фінансування проєктів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об'єднаної громади  

грн. 11326020,0 17156580,0 151,5 

за рахунок державного бюджету % 25,0 - * 

за рахунок місцевого бюджету % 26,0 50,0 - 

за рахунок інших джерел % 49,0 50,0 * 

III Фінансова самодостатність     

17. 

Доходи бюджету об'єднаної 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 

грн. 
7058,0 

 
6576,0 93,2 

18. 

Капітальні видатки бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без трансфертів) на 1 особу 

грн. 833,0 566,0 68,0 

19. 

Питома вага видатків на утримання 

апарату управління у фінансових 

ресурсах МТГ 

% 19,2 19,4 * 

20. 

Рівень дотаційності бюджетів 

(частка базової дотації в доходах 

загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування субвенцій) 

% 1,9 1,3 * 

21. 

Частка видатків бюджету розвитку 

в загальному обсязі видатків 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування власних 

надходжень бюджетних установ) 

% 9,1 5,9 * 

22. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн. 3117,0 3344,0 107,3 

23. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від плати за землю на 1 особу 

грн. 639,0 934,0 146,2 
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24. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати єдиного податку на 1 

особу 

грн. 679,0 1015,0 149,5 

25. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати акцизного податку на 1 

особу 

грн. 2428,0 1135,0 46,8 

26. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати податку на нерухоме 

майно на 1 особу 

грн. 93,0 84,0 90,3 

27. 

Частка видатків місцевого бюджету 

на фінансування пільг, соціальних 

послуг, гарантій та житлових 

субсидій у галузі «Соціальний 

захист та соціальне забезпечення» 

% 1,3 5,5 * 

IV 
Якість та доступність  

публічних послуг 
    

28. 

Частка домогосподарств, що мають 

доступ до фіксованої 

широкосмугової мережі Інтернет, у 

загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади (оціночно) 

% 61,0 65,0 * 

29. 

Кількість лікарів загальної 

практики - сімейних лікарів на 

1000 осіб наявного населення на 

кінець року 

 

Кількість лікарів, усього 

з них: 

сімейні лікарі – ФОП 

сімейні лікарі КП „Пирятинський 

ЦПМДСД“ 
 
Заключені декларації з населенням, 

усього 

з них: 

сімейні лікарі – ФОП 

сімейні лікарі КП „Пирятинський 

ЦПМДСД“ 

осіб 

 

 

 

0,292 

 

9 

4 

5 

 

 

 

16132 

5933 

10199 

 

 

 

0,332 

 

10 

4 

6 

 

 

 

19872 

7200 

12672 

 

 

 

113,7 

 

111,1 

100,0 

120,0 

 

 

 

123,2 

121,4 

124,2 

 

 

30. 

Середня наповнюваність групи 

дошкільного навчального закладу 

об'єднаної територіальної громади 

осіб 21,4 17,0 79,4 

31. 

Частка дітей дошкільного віку 

охоплена дошкільними 

навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей 

дошкільного віку 

% 55 56 100,0 
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32. 

Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи об'єднаної 

територіальної громади 

осіб 22,1 15,0 67,9 

33. 

Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і 

додому, у загальній кількості учнів, 

які того потребують 

% 100,0 100,0 * 

34. 

Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у загальній 

кількості дітей шкільного віку 

% 57,0 42,0 * 

35. 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іноземної мови 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з іноземної 

мови 

% 29,0 26,3 * 

36. 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

української мови 160 балів і вище, 

у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з української 

мови 

% 25,3 23,7 * 

37. 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

математики 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з 

математики 

% 26,1 24,6 * 

38. 

Кількість осіб, охоплених 

соціальними програмами та 

послугами, що фінансуються за 

кошти місцевого бюджету 

осіб 20510 20570 100,3 

V 
Створення комфортних умов 

для життя 
    

39. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водопостачанням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної громади 

% 98,0 98,0 * 

40. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водовідведенням, у загальній 

% 26,0 26,0 * 
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кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної громади 

41. 

Частка домогосподарств, які 

уклали кредитні договори в рамках 

механізмів підтримки заходів з 

енергоефективності в житловому 

секторі за рахунок коштів 

державного бюджету (у тому числі 

із співфінансуванням з місцевих 

бюджетів), у загальній кількості 

домогосподарств МТГ (5 домо-

господарств планують взяти кредит) 

% - 0,11 * 

42. 

Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання 

твердих побутових відходів, у 

загальній кількості населених 

пунктів об'єднаної територіальної 

громади (планується в 4 населених 

пунктах з 46 наявних у громаді) 

% - 2,0 - 

43. 

Частка населених пунктів, які 

уклали договори з обслуговуючими 

організаціями на вивезення твердих 

побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади  

% 90,0 95,0 * 

44. 

Частка домогосподарств, в яких  

створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків у 

загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади  
(2018  – 17 ОСББ, 2019  – 18  ОСББ, 2020 

– 20 ОССБ/всього 833 члени)) 

% 0,178 0,188 * 

45. 
Кількість установ соціального 

призначення, 
одиниць 123 123 100,0 

 

з них (за ДБН В.2в1-17.62006 

„Будинки і споруди. Доступність 

будинків і споруд для 

маломобільних груп населення“): 

    

 повністю доступні одиниць 72 72 100,0 

 частково доступні одиниць 26 26 100,0 

 недоступні одиниць 25 25 100,0 

46. 

Кількість спеціальних 

паркувальних місць транспортних 

засобів для інвалідів біля будівель 

одиниць 12 17 141,7 

47. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

газопостачанням, у їх загальній 

кількості 

% 98,0 98,0 * 

48. 
Кількість фізичних осіб 

підприємців на 1000 населення 
(995 ФОПів) 

% 32,5 33,0 * 
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49. 

Кількість закладів культури 
(бібліотек  – 26, СБК  –  14, СК  –  14,  

КГЦ  – 1, музеї – 3, школа мистецтв  –-1) 

на 1000 населення 

одиниць 1,96 1,99 100,0 

50. 

Кількість закладів фізичної 

культури і спорту (стадіони  – 3, 

футбольні поля – 4, ДЮСШ – 1,  

спортивні зали  – 3 (м.Пирятин) та 3 

(села громади), спортивний клуб – 1 (ФОП 

Войпанюк В.К.)) на 1000 населення 

одиниць 0,49 0,50 102,0 

 

 

 

 

 
 


