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Про виконання Програми економічного  

і соціального розвитку населених  

пунктів Пирятинської міської ради  

за 2014 рік 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, заслухавши та обговоривши звіт заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. про 

результати виконання Програми економічного і соціального розвитку 

населених пунктів Пирятинської міської ради за 2014 рік, враховуючи висновки 

та рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради за 2014 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. та на голову 

постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін  та розвитку підприємництва Салівон О.О. 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
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Звіт про виконання  Програми економічного і соціального  

розвитку населених пунктів Пирятинської  міської ради за 2014 рік 

 

Вступ 

Звіт про виконання  Програми економічного і соціального розвитку 

населених пунктів Пирятинської  міської ради за 2014 рік (далі – Програма), 

затвердженої рішенням сесії міської ради шостого скликання від 14 лютого 

2014 року, підготовлено відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, в якій визначено, що одним із головних 

повноважень місцевих виконавчих органів є: 

 „…підготовка програм соціально-економічного та культурного  розвитку 

сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх 

на затвердження ради, організація їх виконання , подання раді звітів про хід і 

результати виконання цих програм“. 

У складанні звіту про виконання Програми, заходів з її реалізації взяли 

участь керівництво апарату виконавчого комітету, структурні підрозділи 

виконавчого комітету, комунальні підприємства міста. 

У звіті зазначено виконання найбільш пріоритетних напрямів і завдань, 

передбачених Програмою економічного і соціального розвитку населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2014 рік. Більш повна інформація про 

виконання заходів Програми та діяльності виконавчого комітету подано у звіті 

про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради. 

 

I. Основні напрямки діяльності 

 

Головними цілями Програми економічного і соціального розвитку міста 

Пирятина за 2014 рік було визначено: 

підвищення ефективності використання міських ресурсів і комунального 

майна та діяльності комунальних підприємств; 

виконання комплексу заходів з метою підвищення добробуту громадян,  

поліпшення якості надання соціальних та комунальних послуг. 

За звітний період основну увагу міської ради було зосереджено на 

виконанні заходів щодо удосконалення процесу формування та наповнення 

міського бюджету, ефективного використання комунального майна, 

покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної і позашкільної 

освіти, комунальних підприємств; підвищення якості надання послуг у всіх 

сферах діяльності як виконавчих органів міської ради, так і комунальних 

підприємств; розвитку інженерної інфраструктури міста. 

Одним з основоположних принципів, яким у своїй діяльності керувались 

міський голова та виконавчі органи міської ради, є принцип відкритого діалогу 

з міською громадою. 

Завдяки прагматичній спрямованості та співпраці громади і міської влади 

вдалося досягти певних позитивних результатів, а справедливі критичні 



зауваження на адресу виконавчих органів і реальні для реалізації пропозиції 

враховувались під час реалізації ряду завдань та вирішення проблемних питань. 

За сухими статистичними даними звіту стоять реальні справи,  конкретні 

кроки у досить непростих економічних і соціальних умовах звітного періоду, 

для реалізації яких необхідні були не тільки професіоналізм , практичні знання і 

уміння , але й значна енергія і досвід. 

 

II. У сфері розвитку житлово-комунального господарства,  

будівництва та транспорту: 

 

1. Забезпечено можливість своєчасного перегляду тарифів на житлово-

комунальні послуги  для повного відшкодування економічно обґрунтованих 

витрат, пов’язаних з наданням послуг. 

Цей захід є економічною основою діяльності будь-якого господарюючого 

суб’єкта в тому числі і комунальних підприємств міської ради. 

Тому впродовж 2014 року виконком міської ради приділяв цьому 

напрямку роботи значну увагу. Але,  нажаль, КП „Каштан“  так і не зуміло 

упродовж  2014 року затвердити економічно обґрунтовані тарифи на утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій. В цьому році підприємством 

були розроблені та затверджені лише економічно обґрунтовані  тарифи на 

послуги з вивезення та захоронення  твердих і рідких побутових відходів. Тому, 

тільки після затвердження тарифів на послуги з вивезення та захоронення  

твердих побутових відходів і розроблення і затвердження норм утворення 

твердих побутових відходів, можна приступи до розрахунку та проведення 

процедури затвердження тарифів та утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій . 

 А на даний час КП „Каштан“ користується тарифами, які затверджені в 

2008 році, і, враховуючи великі зміни у вартостях енергоносіїв, матеріалів, 

запасних частин та інше, стали економічно не обґрунтованими . 

Це і призвело до того, що за результатами роботи у 2014 році КП 

„Каштан“ спрацювало із мінімальним прибутком – 31,4 тис. грн. 

2. Проведено капітальні ремонти м’якої покрівлі будинків по вул. 

Полтавська, 6, Абаканська, 102 А, Полтавська, 3 площею 1687, 7 кв. м. на 

загальну суму 244,979 тис. грн. 

3. Проведено заміну 1230 м. мереж централізованого водопостачання 

міста. 

4. Проведено поточний ремонт асфальтового покриття вулиць міста 

(3071, 2 тис. грн.). 

5. Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття  вулиць Миру, 

Саксаганського, Матросова, Комсомольської та Набережної (4006 кв. м) 

6. За кошти міського бюджету було придбано спец автомобіль 

(автовишка), піскорозкидач, бульдозер – загальною вартістю 684,9 тис. грн., що 

дало можливість набагато якісніше виконувати роботи КП „Каштан“  у сфері 

благоустрою, обслуговування вуличного освітлення, спилянні хворих та 

аварійних дерев, утримання  належному стані сміттєзвалища . 



Реалізовано всі прийняті міські цільові програми у сфері ЖКГ. 

Досягнуто очікуваних результатів: 

1. Покращилась якість надання послуг щодо збору та вивезення ТПВ . 

2. Покращилось надання послуг по водопостачанню міста. 

3. Покращилось утримання міського сміттєзвалища. 

 

Не вдалося реалізувати: 

1. Переведення двох багатоквартирних  житлових будинків по вулиці 

Абаканська, 102А, 102Б у місті Пирятині на індивідуальне (автономне) 

опалення . 

Причини:  

Не виконання своїх зобов’язань частиною мешканців цих будинків. На 

загальних  зборах всі мешканці підтвердили свої наміри про перехід на 

індивідуальне опалення. А перед початком реалізації цього проекту, який 

міська рада виготовила за бюджетні кошти – частина мешканців 7 осіб 

відмовилася переходити на індивідуальне  опалення . 

2. Не проведено планової  реконструкції вуличного освітлення міста та 

сіл: вул. Жовтнева (2 черга); вул. Цибаня, с.Верхоярівка; вул. Пролетарська (3 

черга). 

Причини: 

В зв’язку з незадовільною роботою Казначейства не проведено 

розрахунок з місцевою підрядною організацією ТОВ „Енергобудпроект“ за 

попередні періоди  

Тому в цьому році ця організація не змогла виконувати ці роботи в 

зв’язку з відсутністю вільних обігових коштів . 

 

III. У сфері розвитку гуманітарної сфери 

 

1. У дошкільних навчальних закладах міста проведено ремонти систем 

центрального водопостачання та водовідведення , зроблено капітальний ремонт 

харчоблоку і повністю укомплектовано меблями і обладнанням, проведено 

реконструкцію та ремонт трьох приміщень основної будівлі і відкрито  

додаткову групу, проведено ремонти туалетних та ігрових кімнат, придбано 

меблі, електротовари та інше. 

2. У будинку дитячої та юнацької творчості проводиться капітальний 

ремонт . Виконано робіт на суму 268,0 тис. грн. 

3. Запроваджено централізовано систему укомплектування дошкільних 

навчальних закладів. 

4. Реалізовано всі цільові Програми у гуманітарній сфері. 

Не вдалося реалізувати: 

1. Завершити першу чергу капітального ремонту будинку дитячої та 

юнацької творчості . 

Причини: 

Довготривале проведення тендеру у зв’язку із відсутністю претендентів. 



2. Провести придбання комп’ютерного та іншого обладнання для 

позашкілля на суму 67,4 тис. грн. по причині незадовільного казначейського 

обслуговування. 

Враховуючи, що кошти, за які планувалось провести придбання, надані 

міській раді  у вигляді трансферту,то вони були повернуті до районного 

бюджету в  зв’язку із їх  неосвоєністю. 

  

Досягнення очікуваних результатів: 

1. Створено комфортніші умови перебування та заняття дітей у 

дошкільних навчальних закладах.  

2. Запровадження централізованої системи укомплектування дошкільних 

навчальних закладів, дало можливість забезпечити принцип прозорості, 

відкритості і рівного доступу при прийняті дітей у дошкільні навчальні заклади, 

підвищило якість відвідування дітей закладів. 

3. В результаті реалізації низки міських цільових Програм вдалося 

покращити  соціальний стан певних категорій громадян: 

сімей військовослужбовців мобілізованих на військову службу; 

талановитих дітей (спортсменів, школярів); 

хворих людей. 

 

IV. У сфері благоустрою міста та екологічної політики: 

 

Проводилися  планові природоохоронні  заходи по ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ, по прибиранню території міста, по озелененню міста, по 

спилянню аварійних дерев, по впорядкуванню міського сміттєзвалища, по 

облаштуванні нових куточків благоустрою. 

Придбано та встановлено частину дитячих ігрових майданчиків . Інша 

частина буде встановлена в цьому році. 

Проведено конкурси з благоустрою міста. 

Частково реалізовано рішення виконавчого комітету міської раді від 29 

листопада № 342 „Про заходи щодо формування і впровадження системи 

організацій збирання та вивезення твердих побутових відходів“: 

запроваджено чотири нових маршрути по охопленню системного збору та 

вивозу ТПВ приватного сектору; 

проведено сходки в мікрорайонах міста з метою утримання території 

міста в належному санітарному стані та мотивування людей до заключення 

договорів з КП „Каштан“ на організований  вивіз ТПВ з міста; 

проводиться еколого-просвітницька робота; 

реалізовано всі основні міські цільові програми в цій сфері. 

 

Не вдалося реалізувати: 

1. Частину заходів міської цільової Програми  еколого-просвітницької 

роботи на території Пирятинської міської ради. 

Причиною не виконання заходів була недостатньо активна робота КП 

„Каштан“ по розробленню і впровадженню нових маршрутів по вивезенню 



твердих побутових відходів в мікрорайонах приватного сектору м.Пирятин, 

неохоплених цією послугою. Адже головною метою еколого-просвітницької 

роботи із населенням міста було забезпечення утримання  міста в належному 

санітарному стані. 

2. Міську цільову Програму,рятування людей на водних об’єктах 

м.Пирятин у літній період 2014 року. 

 

Причинами невиконання цієї програми є: 

Проблемність виділення земельної ділянки державної власності 

(о.Масальський) в користування КП „Каштан“ для організації функціювання  

офіційного пляжу ,так як дана земельна ділянка є заповідною зоною. 

КП „Каштан“ направлені офіційні листи на Держлісгосп, про виділення 

цієї земельної ділянки  на умовах сервітуту для організації пляжу. По 

попереднім підрахункам користування цією земельною ділянкою буде 

обходитись КП „Каштан“ в 16 тис. грн. 

  

Досягнення очікуваних результаті:в 

1. В зв’язку із збільшенням кількості нових маршрутів збору та 

вивезення твердих побутових відходів  стало кращим обслуговування 

населення у цій сфері. 

2. Покращились умови утримання міського сміттєзвалища. 

3. збільшилась кількість благоустроєних куточків на території міста 

(дитячі майданчики, лавочки, урни та інше). 

 

V.У сфері розвитку підприємництва головними напрямами роботи                                                                 

виконавчого комітету міської ради були: 

 

1. Сприяння організації та проведення виставок,ярмарків,продукції 

суб’єктів господарської діяльності. 

2. Забезпечення  публічності та прозорості реалізації регуляторної 

політики у сфері підприємництва. Всі нормативно-правові акти, прийняті в 

2014 році пройшли регуляторну процедуру. 

  

VI. У сфері реалізації земельної реформи та політики міської ради                                          

в земельних відносинах впродовж звітного періоду 

 

1. Велась електронна база даних по всіх категоріях земель на території 

міської ради. 

2. Вівся контроль за дотриманням орендарями сплати орендної плати за 

земельні ділянки не сільськогосподарського призначення відповідно до 

затверджених ставок. 

3. Велася інша планова робота передбачена законодавством в цій сфері. 

Досягнуто очікуваних результатів: 



Реалізація заходів програми дала можливість більш раціонально та 

ефективно використовувати земельні ресурси,впорядкувати земельні відносини 

на території міста та сільських населених пунктах,наповнити бюджет міста. 

 

VII. Інвестиційна політика 

 

Для того,щоб місто було інвестиційно-привабливим воно повинно бути: 

чистим, благоустроєним, із розвиненою інженерною, транспортною, освітньою 

та соціальною інфраструктурою, мати відповідний виробничий і економічний 

потенціал. 

У цьому напрямі виконкомом міської ради систематично проводиться 

відповідна робота,інформація про яку надано в попередніх розділах звіту. 

Але поряд із цією роботою повинні проводиться і спеціальні заходи, які 

повинні сприяти надходженню інвестиційних пропозицій . 

В першу чергу місто повинно мати Генеральний план міста, в якому 

повинно бути передбачено розширення меж міста, зонування міста, 

перспективне будівництво, розвиток інженерної інфраструктури та інші 

важливі компоненти. 

Враховуючи високу вартість та тривалість проектних робіт, міською 

радою вони були передбачені з поетапним виконанням. 

У 2012 році виконано типографо-геодезичні  роботи (271,8 тис. грн.), у 

2013 році виготовлено історико-архітектурний опорний план з визначенням 

історичних ареалів та зон охорони  пам’яток  міста Пирятина (83,9 тис. грн.). 

Виготовлення Генерального плану міста  також планувались провести в 2014 

році, проте, враховуючи вже названі проблеми казначейського обслуговування, 

нам не вдалося виконати ці роботи. Виготовлення Генерального плану міста  

планується  провести у 2015 році. 

Важливою складовою для підвищення інвестиційної привабливості міста 

є наявність стратегічного плану розвитку міста. Такого плану у міста Пирятина 

не було. Розуміючи  важливість цього документи, виконком міської ради було  

прийняте рішення від 12.12. 2013 № 329 „ Про стратегічне планування розвитку 

міста Пирятина на 2014-2018 роки“, яким передбачено створення робочої групи 

з розробки стратегічного плану, яка вже приступила до цієї роботи. 

У 2014 році певна роботу у цьому напрямі проведена, але завершити цю 

роботу у 2014 році так і не вдалося. Причинами є те, що в державі розпочалася 

реалізація концепції реформування місцевого самоврядування і необхідний був 

час для усвідомлення, яким повинен бути  стратегічний план розвитку міста чи 

вже об’єднаної громади . Крім того міська рада  брала участь у канадському 

проекті  „Місцевий економічний розвиток України“ , який фінансується урядом 

Канади (FCM). І після реалізації цього проекту появлялася можливість 

розробити стратегічний план розвитку міста через цей проект. Але діяльність 

цього проекту поки що призупинилася і зрозуміло, що відпала можливість 

розробити стратегічний план розвитку міста через цей проект. Але не 

дивлячись на це, представник міської ради пройшовши навчання у сфері 

„Місцевого економічного розвитку“ (отримано сертифікат) зможе разом із 



робочою групою та фахівцями продовжити роботу по розробці стратегічний 

план розвитку міста на більш якісному рівні. 

Важливою у цьому напрямі роботи була участь міської ради у польсько-

українському проекті „Малі міста: магніт для інвестора“, в результаті якої місто 

отримало „Інвестиційний паспорт  міста Пирятина“, розробленого відповідно 

до рекомендацій польських та українських фахівців.  

 

VІІІ. У сфері фінансової та бюджетної політики: 
 

основною метою діяльності міської ради в 2014 році було формування 

достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-

економічного розвитку міста. Визначеної мети було досягнуто завдяки 

постійному аналізу виконання бюджету та вжиття своєчасних заходів. 

В цілому, до міського бюджету надійшло – 17145,2 тис. грн., при 

плановому показнику – 16983,0 тис. грн.: 

до загального фонду – 12597,6 тис. грн. 

до спеціального фонду – 4547,6 тис. грн. 

Виконання видаткової частини міського бюджету склало в цілому – 

16015,7 тис. грн.: 

по загальному фонду – 12134,5 тис. грн.; 

по спеціальному фонду – 3881,2 тис. грн.  

Основним проблемним питанням виконання видаткової частини міського 

бюджету у 2014 році так як і в 2013 році було казначейське обслуговування, яке 

при наявних коштах на рахунках міської ради обмежувало видатки. 

 

ІХ. У сфері забезпечення доступності і прозорості влади, розвитку 

інформаційного простору: 

 

систематично висвітлювалась діяльність і робота міської ради в ЗМІ та на 

веб-сайті; 

розміщення на сайті проектів рішень та прийнятих рішень виконкому та 

сесій міської ради; 

систематичне звітування міського голови та виконкому про проведену 

роботу відповідно до вимог чинного законодавства; 

систематичне проведення сходок громадян за місцем проживання з метою 

вирішення проблемних питань; 

чітке виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної 

інформації“. 

Висновки: 

У цьому звіті надано інформацію про реалізовані заходи, передбачені 

Програмою економічного і соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради за 2014 рік та проведено аналіз невиконаної частини 

заходів. Нереалізовані заходи є актуальними і важливими на даний час. Тому 

вони будуть внесені розробниками в проект Програми економічного і 

соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради на 2015 рік. 



 

 

 

 

 


