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Про звіт міського голови  

про роботу виконавчих органів  

Пирятинської міської ради за 2014 рік  

 

 Відповідно до пункту 9 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 16 Закону України „Про статус депутатів 

місцевих рад“, заслухавши та обговоривши звіт міського голови Рябоконя О.П. 

про роботу виконавчого комітету Пирятинської міської ради за 2014 рік, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

 1. Звіт міського голови Рябоконя О.П. про роботу виконавчих органів 

Пирятинської міської ради за 2014 рік взяти до відома (додається).  

 2. Роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради за звітний період 

визнати задовільною.  

 3. Звіт міського голови Рябоконя О.П. про роботу виконавчих органів 

Пирятинської міської ради за 2014 рік прилюднити на веб-сайті міста Пирятина 

та Пирятинського району та на офіційному сайті територіальної громади 

Пирятина. 

 4. Депутатам міської ради до 15 березня 2015 року провести звіти за 

період роботи за 2014 рік у своїх виборчих округах, використавши для цього 

зустрічі з виборцями, зібрання у виборчих округах, виступи в засобах масової 

інформації. Висловлені при звітах пропозиції та зауваження подати секретарю 

міської ради. 

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Новікова О.О. та на голову постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень 

міської ради Чайку Т.Г.  

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
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ЗВІТ 

про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради  

відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ 

 у 2014 році   

 

Закінчився складний календарний та фінансовий 2014 рік, від якого ми 

чекали багато змін в економічному і політичному житті нашої держави, на 

який покладали багато сподівань. Я вважаю, що ми гідно пройшли цей 

непростий час початку державної перебудови. І незважаючи ні на політичні 

зміни, ні економічні труднощі місто продовжувало розвиватися, стало більш 

привабливим і сучасним. За звітний період міська влада не звернула і не 

скоротила жодної соціально значимої програми. 

Головним завданням, над яким працював  виконавчий комітет міської 

ради впродовж 2014 року, була максимальна реалізація інтересів міської 

громади в реальних бюджетно-фінансових, економічних та соціальних 

умовах, в межах Конституції та законів України. Завдяки цілеспрямованій 

роботі виконавчого комітету  вдалося забезпечити нормальне 

функціонування комунальних підприємств, позашкільних і дошкільних 

закладів міської ради та досягти певних позитивних результатів у 

забезпеченні життєдіяльності нашого міста. Ми керувалися принципом 

відкритого діалогу з міською громадою. Міський голова двічі звітувався 

перед громадою на Народній Раді. Адже тільки пояснюючи свої дії, влада 

може ефективно реалізувати намічені плани. 

Наша мета: зробити Пирятин сучасним містом, забезпечити достойне 

життя, покращити добробут людей. 

У цій важливій справі варто  завжди починати з самих себе, тобто з  

сучасного працездатного управлінського колективу міста - виконавчого 

комітету ради, до складу якого входять авторитетні в місті і в районі 

представники громади, професіонали своєї справи, які представляють різні 

сфери життєдіяльності міста: освіту, медицину, соціальний захист, 

виробництво, підприємництво, правоохоронні органи, виконавчу владу.  

Виконавчий комітет утворений рішенням міської ради в кількості 15 осіб 

на чолі з міським головою. І лише 5 з них є працівниками апарату виконкому 

міської ради. 

Виконавчий комітет ради здійснює свою діяльність на основі власних та 

делегованих повноважень, передбачених статтями 27-40 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ та чинного законодавства.  

Впродовж 2014 року проведено 30 засідань  виконкому міської ради 

(планових 24, позапланових –  6), на  яких прийнято 348 рішень з різних питань 

(у 2013 –  347).  

Найбільшу частку з яких становлять питання: комунальні – 50, надання 

тимчасового дозволу для виносної торгівлі – 45, соціального захисту 

(призначення опіки, піклування, допомога військовослужбовцям, 

мобілізованим на військову службу, та членам їх сімей, надання матеріальної 

допомоги на поховання) – 34, квартирного обліку та житлових – 32, 



встановлення режиму роботи торгівельних об’єктів – 29; присвоєння та 

упорядкування адреси приміщень – 28,  діяльності виконкому міської ради 

(підсумки звернень, делеговані повноваження, стан дотримання 

антикорупційного законодавства) – 27, фінансових планів та господарської 

діяльності комунальних підприємств (розгляд яких запроваджено в 2013 році 

щоквартально) – 24, фінансово-бюджетної дисципліни – 19, надання дозволу на 

виготовлення будівельного паспорта забудови – 18, тарифної політики 

(коригування тарифів на послуги теплопостачання,  встановлення тарифів на 

послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії, норм 

витрат води  тощо) – 12, малого та середнього підприємництва (розташування 

ТС, ) – 6, освіти (харчування та перебування дітей в ДНЗ) – 2 тощо. 

Значну увагу на засіданнях виконавчого комітету приділено розгляду 

питань фінансово-бюджетної дисципліни: виконання доходної та видаткової 

частини міського бюджету за підсумками кожного кварталу.   

На позапланових засіданнях виконкому розглянуто питання встановлення 

тимчасового режиму роботи об’єктів ресторанного господарства та об’єктів 

торгівлі на території Пирятинської міської ради 19.04.2014 – 20.04.2014 

(Великодня ніч), про надання тимчасового дозволу  фізичним особам-

підприємцям на розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі 

06.07.2014 (свято Івана Купала), про оголошення Днів жалоби за 

військовослужбовцем, загиблим під час бойових дій у зоні АТО,              

Шляхтичем О.В.,  про внесення змін до рішень виконкому Пирятинської 

міської ради: від 25.11.2009 № 463 „Про впорядкування торгівлі алкогольними 

та слабоалкогольними напоями на території міста Пирятин“ та від 22.01.2003  

№ 51 „Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності“. 

З метою налагодження конструктивного діалогу між органом місцевого 

самоврядування та бізнесом, вперше на розширеному засіданні виконкому 

міської ради від 09.04.2014 року було розглянуто питання „Про розвиток 

малого та середнього підприємництва“.  

Важливими для громади були рішення виконкому міської ради стосовно 

проведення акції по збору коштів для надання допомоги військовослужбовцям 

Збройних сил України, сприяння у вирішенні соціальних питань 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу,  та членів їх сімей, 

проживаючих на території населених пунктів Пирятинської міської ради, які 

потягнули за собою низку питань: формування банку даних 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу, учасників АТО, та 

членів їх сімей, звільнення від батьківської плати за перебування їх дітей в 

ДНЗ, надання матеріальної допомоги на харчування дітей-учнів 1-11 класів цієї 

категорії сімей, надання матеріальної допомоги на часткову оплату житлово-

комунальних послуг.  

Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за 

місцем проживання  допомагають вирішувати органи самоорганізації населення 

– 22 квартальні комітети, питання погосподарського обліку в сільських 

населених пунктах міської ради – голови сільських квартальних комітетів.  



Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств 

та установ, що належать до власності територіальної громади міста. 

Безпосередню роботу по розгляду планових питань та усних і письмових 

звернень, підготовці проектів рішень виконкому та міської ради, контролю за 

виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів 

місцевого самоврядування, здійснює апарат міської ради в кількості 23 осіб, з 

них – 16 посадових осіб, 5 службовців та 2 технічні працівники. 

Робота апарату міської ради здійснюється у відповідності до 

затвердженого плану роботи виконкому та завдань, що ставляться на планово-

розпорядчих нарадах у міського голови.  

У лютому 2014 року проведено щорічну оцінку працівників апарату 

виконавчого комітету міської ради, яка продемонструвала потужний кадровий 

потенціал за деякими винятками. Визначено високий рівень професіоналізму, 

компетентності та службової відповідальності працівників. 

Систематично проводяться щотижневі наради  у міського голови, на 

яких розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи 

вирішення проблемних та перспективних питань. Впродовж 2014 року 

проведено 82 наради за підсумками яких відповідальним виконавцям дано 

відповідні доручення, які стосувалися питань ремонту дорожнього покриття 

вулиць, асфальтування, освітлення вулиць, водопостачання, обслуговування 

житлового фонду, розгляду окремих звернень та скарг громадян.  

Необхідно зазначити, що впродовж 2014 року систематично 

проводилася робота для упорядкування діловодної служби в апараті міської 

ради, запровадження та формування єдиної системи документування, якісної 

підготовки та оформлення на належному рівні нормативно-розпорядчих 

документів, формування та зберігання справ. 

Ці заходи дали можливість змінити систему роботи з документами та є 

підготовчим етапом до запровадження електронного документообігу в міській 

раді.   

В апараті виконавчого комітету формується електронна база 

нормативно-правових актів міської влади для можливості їх розмноження та 

направлення для виконання відповідальним виконавцям, а також перегляду 

їх в комп’ютерній мережі.  

За звітний період міським головою видано розпоряджень: 

1) з основної діяльності – 115, з них: 52 – з питань організації роботи 

ради та виконкому, 14 – з фінансових питань (виплата коштів по відрядженнях  

працівникам позашкільних та дошкільних навчальних закладів, матеріальна 

допомога на оздоровлення технічному персоналу дошкільної та позашкільної 

освіти, готівка на придбання овочів для дошкільних навчальних закладів), 16 – 

надання тимчасових дозволів на торгівлю, 8 – надання матеріальної допомоги 

(на лікування, допомога військовослужбовцям, мобілізованим на військову 

службу, та членам їх сімей), 4 – виплата стипендій обдарованим дітям,              

12  –  з  питань житлово-комунального господарства, санітарно-екологічного 

стану та безпеки – 4, освіти – 13; 

2) фінансово-господарської діяльності – 50; 



3) кадрових – 50; 

4) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням 

– 47; 

5) про короткострокові відрядження в межах України – 101.  

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності апарату виконавчого 

комітету міської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних 

адміністративних послуг. З цією метою створено належні умови прийому 

громадян, забезпечено  своєчасний та якісний розгляд  пропозицій, заяв і скарг, 

оперативного  вирішення порушених в них питань.  

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, 

вирішення проблем, які турбують жителів міста, розглянуто 381 (у 2013 – 

308) звернень, з них: письмових –   283 (251), 1 (0) – анонімне;  колективних 

– 102 (у 2013 – 59), повторних – 21 (у 2013 – 18), неодноразових –  44.  

На особистому прийомі  у міського голови побувало 98 осіб (у 2013 – 

58). 

З метою вирішення проблем, які турбують мешканців міста, 

проводиться моніторинг повторних та колективних звернень громадян і 

звернень, які надходять до органів влади вищого рівня, а також причин, що їх 

породжують. 

До органів влади вищого рівня громадянами міста надіслано 40 (у 2013 – 

27) звернень, з них: 2 (3) звернення – до народних депутатів України та 12 (24) 

–  на урядову гарячу лінію, 20 – до райдержадміністрації, 3 –  до райради, 2 – 

прокуратури Пирятинського району.  

Найбільшу частку питань, порушених у зверненнях громадян, що 

надійшли до міської ради,  складають питання комунального господарства 

(ремонту будинків, доріг,) – 137 (93), житлові (покращення житлово-побутових 

умов громадян, забезпечення житлом) – 47 (55), екології (спиляння дерев, 

вивозу твердих побутових відходів, нечистот) – 34 (42), земельних відносин – 

31 (33), торгівлі – 11, соціального захисту – 32 (4), праці і зарплати – 2 (4), 

освіти – 2 (4).  

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в 

межах компетенції, надано необхідну допомогу. На  запитання, порушені у 

зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні 

роз’яснення.  

За результатами розгляду звернень позитивно вирішено – 165 (110), 

надано роз’яснення – 216 (198). 

Від установ, підприємств та організацій надійшло 2627  листів (у 2013 – 

2267), з яких 621 складають питання земельних відносин та надання дозволу на 

будівництво. Інформаційних запитів від фізичних осіб, юридичних осіб, 

об’єднань громадян без статусу юридичної особи надійшло 219 (у 2013 - 11). 

Працівниками виконавчого комітету ініційовано та направлено в установи 

різних рівнів листів та клопотань 1222 (у 2013 – 1367).  Необхідно зазначити, 

що виконавська дисципліна в апараті виконавчого комітету значно 



покращилася. Значна увага приділяється якості підготовки документів та 

дотриманню термінів їх виконання.  

Спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців міста підготовлено 

та видано у 2014 році 6657 довідок (у 2013 – 6950), з них: 

4322 (4840) письмових довідок про склад сім’ї, місце реєстрації особи;  

2315 (2110) – з земельних питань; 

20 – присвоєння (зміна) адреси.  

Систематично при виконкомі міської ради функціонують дорадчі органи: 

 комісія з питань укомплектування комунальних дошкільних навчальних 

закладів, розміщених на території Пирятинської міської ради; 

комісія по звільненню від сплати за надані комунальні послуги  членів 

сімей військовослужбовців – жителів Пирятинської міської ради, мобілізованих 

на військову службу, та осіб, що несуть службу за контрактом в зоні 

антитерористичної операції; 

архітектурно-будівельна рада; 

комісія з питань наповнення міського бюджету; 

комісія з конкурсних торгів; 

комісія з питань вибору земельних ділянок; 

комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню; 

опікунська рада; 

адміністративна комісія; 

комісія по попередньому розгляду матеріалів для надання разової 

грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам; 

комісія щодо контролю за дотриманням стандартів, нормативів, норм, 

порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг; 

комісія по здійсненню контролю за додержанням правил при нарахуванні 

тарифів на житлово-комунальні послуги; 

постійно діюча міжвідомча комісія для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від мереж ЦО; 

комісія по розгляду питань з підготовки регуляторних актів; 

житлово-побутова комісія; 

комісія з безпеки дорожнього руху;  

об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій; 

постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Пирятинської міської ради; 

конкурсна комісія на заміщення вакантних посад в апараті виконавчого 

комітету; 

комісія з проведення експертизи цінності документів виконкому міської 

ради; 

дорадча група з питань доступу до публічної інформації при 

Пирятинській міській раді; 

постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян; 

евакуаційна комісія; 

Рада підприємців. 



Пирятинська міська рада здійснює свою діяльність керуючись 

принципами відкритості та прозорості, що є необхідною умовою 

демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної 

взаємодії місцевого самоврядування з громадою міста.  

У 2014 році з метою забезпечення інформаційної відкритості 

муніципалітету, створення належних умов для доступу до публічної 

інформації, сприяння впровадженню впровадження в практику 

муніципального управління новітніх інформаційних технологій та механізмів 

місцевої демократії міська рада успішно реалізувала Проект „Доступ до 

публічної інформації в малих містах України“ (за фінансової підтримки 

Європейського Союзу). Позитивним результатом є отримання 

інформаційного кіоска та розробка нового сайту територіальної громади 

Пирятинської міської ради. У рамках цієї програми визначено 

відповідальних осіб за оприлюднення та оновлення публічної інформації на 

офіційних веб-сайтах: територіальної громади Пирятинської міської ради, а 

також міста Пирятина та Пирятинського району.  

На сьогодні міська рада використовує та наповнює 2 веб-сайти. Ми 

заохочуємо місцеву громаду до участі в процесі прийняття рішень, 

запрошуючи городян до діалогу. Триває процес формування системи довіри, 

підзвітності міської влади громаді. Тому виконання вимог Закону України 

„Про доступ до публічної інформації“  - це важливий крок нашого 

суспільства до демократії, а влади - до чесності та прозорості. На офіційних 

веб-сайтах міської ради публікуються проекти рішень та рішення міської 

ради і ії виконкому. Таким чином, створені умови для прозорості процедури 

прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та 

оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність виконкому 

в рубриках „Новини“, „Анонси подій“, „Актуально“. З метою вивчення 

громадської думки на новому сайті територіальної громади Пирятинської 

міської ради створено нові рубрики   „Інтернет-приймальня“, „Опитування“.  

У 2014 році успішно реалізовано польсько-український проект 

„Суспільний капітал для українського самоврядування. Клуби громадського 

діалогу у регіонах“, який реалізовувався Фундацією розвитку місцевої 

демократії (Польща, Щецин) та Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика 

(Україна). В рамках реалізації Проекту та впровадження Концепції реформи 

місцевого самоврядування в Пирятині проводилися „оксфордські“ дебати з 

питань реформування місцевого самоврядування. Ключовими питаннями 

обговорення стали готовність місцевих органів влади до змін, хід підготовки 

законопроектів по реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, реформа місцевого 

самоврядування в громадській думці. Результатом успішної реалізації цього 

Проекту стало створення в місті Пирятині Клубу громадського діалогу як 

дискусійного майданчика для зустрічей та спокійного, мирного висловлювання 

думок і формування спільної позиції з питань реформування місцевого 

самоврядування в Україні та інших суспільно важливих питань для громади   

         Завдяки прийнятому 17 червня 2014  року Закону  України „Про 



співробітництво територіальних громад“ міські та сільські ради отримали нові 

можливості  в частині  співробітництва громад, а також нові повноваження, які 

передбачено частиною 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, тому Завдяки Закону  України „Про 

співробітництво територіальних громад“, тому на засіданні Клубу громадського 

діалогу сім сільських рад району: Білоцерківська, Великокручанська, 

Дейманівська, Каплинцівська, Олександрівська, Сасинівська, Харківецька 

вирішили об’єднати зусилля з Пирятинською міською радою заради  вирішення 

проблеми з відходами на території населених пунктів вищезазначених 

територіальних громад.  

Спільний проект „Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення 

матеріально-технічної бази громад. Спільний крок заради чистого довкілля 

Пирятинського краю“  став одним з п’яти переможців Конкурсу 

співробітництва територіальних громад  Полтавської області, який реалізується 

в рамках Проекту GIZ „Реформа управління на сході України“. 

Крім того, Пирятинська міська рада впродовж 2014 року була учасником 

ряду проектів та програм, а саме: 

 Всеукраїнська мережа фахівців і практиків з регіонального та місцевого 

розвитку РЕГІОНЕТ, який реалізується за сприяння Проекту ЄС „Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні“ (представник – Шикеринець І.С.);  

„Малі міста – магніт для інвестора: підвищення інвестиційного 

потенціалу малих міст України“, який співфінансується в рамках програми 

співпраці Польщі Міністерством Закордонних справ РП (представник – 

Шикеринець І.С.), результатом якого є Інвестиційний паспорт міста Пирятина; 

„Місцевий економічний розвиток міст України (МЕРМ)“, який 

реалізується за підтримки Уряду Канади (FCM) (представник –              

Шикеринець І.С.); 

Угода Мерів по енергоефективності та енергозбереженню, яка 

реалізується за підтримки Європейського Союзу та передбачає розробку Плану 

дій для сталого енергетичного розвитку м. Пирятина. 

Міський голова Рябоконь О.П. приймав участь у Швейцарсько-

українському проекті „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO „Школа 

місцевого самоврядуванння“, пройшов дистанційне навчання „Управління 

проектами місцевого розвитку“. 

Міська рада продовжує пошук цікавих та корисних для громади і апарату 

виконавчого комітету проектів та програм, які спрямовані на розвиток 

громадянського суспільства, покращення якості надання адміністративних та 

житлово-комунальних послуг.  

На запрошення Асоціації малих міст України в листопаді 2014 року 

міською радою  була подана заявка на участь у відборі міст-учасників  у новому 

шведсько-українському проекті „Місцеве самоврядування і верховенство права 

в Україні“, який був презентований на ІХ щорічній Конференції малих міст 

України у вересні.  



Варто зазначити, що в рамках розпочатого конкурсного відбору міст 

делегація шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування і 

верховенство права в Україні“ 21 січня 2015 року відвідала  Пирятин та 

ознайомилась  з містом, досвідом роботи міської ради, практиками, набутими 

муніципалітетом в ході реалізації проектів та програм, який презентували 

керівництво міської ради. На думку Шейна Квінна, директора проекту, який 

представляє відділ політики верховенства права, досліджень і розвитку 

„Академії Фольке Бернадотта“, Пирятинська міська рада має достатньо високий 

шанс бути відібраною до участі в Проекті.   

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно 

підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх 

виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З 

метою посилення гласності та прозорості в діяльності міської ради на сторінках 

районної газети „Пирятинські вісті“ друкуються інформаційні матеріали з 

різних питань соціально-економічного розвитку міста, про заходи, вжиті 

міською владою щодо поліпшення стану справ, залучення громади до їх 

розгляду та вирішення. 

Проблемні питання щодо вирішення актуальних питань життя громади, 

діяльності міської ради (наради, засідання виконкомів, сесії, громадські 

слухання), комунальних підприємств, та дошкільних та позашкільних закладів 

висвітлюється у ПП „ТРК „Пирятин“. 

В 2014 році проведено 3 прямих ефіри міського голови з мешканцями 

міста в програмі „Зворотній зв’язок“. 

Значна увага виконавчим комітетом приділяється розвитку активності 

нашої  громади. Ми готові до переходу на якісно новий рівень співпраці влади і 

міської громади - рівень партнерства та довіри, заохочуємо місцеву громаду до 

участі в процесі прийняття рішень, запрошуючи пирятинців до діалогу. У 2014 

році виконавчим комітетом проводилися сходки громадян за місцем 

проживання за ініціативи посадових осіб міської ради та голів квартальних 

комітетів, 3 громадських слухань з питань встановлення тарифів ПП „Хазар - 

2007“ на послугу з централізованого опалення для населення та постачання 

теплової енергії для  ДНЗ „Ромашка“ та про встановлення тарифів КП 

„Каштан“ на послуги з вивезення та захоронення твердих і рідких побутових 

відходів.  

Крім того, громадяни міста Пирятин та сіл міської ради мають змогу 

постійно отримувати безоплатну правову і консультативну допомогу в 

громадських приймальнях при виконкомі міської ради, зокрема: з питань 

захисту прав споживачів та по наданню юридичної допомоги. 

Міською радою забезпечується право пирятинців бути присутніми на 

відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань 

у зв’язку з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених 

пунктів Пирятинської міської ради, проекту бюджету, проектів міських 

цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес 

загальноміського значення, а також при розгляді питань, що стосуються 

особисто цих осіб. 



Повноваження 

у  сфері  соціально-економічного  і  культурного  розвитку, 

планування  та  обліку 

 

Впродовж 2014 року виконавчим комітетом міської ради реалізовувалися 

Програма економічного і соціального розвитку  міста на 2014 рік та низка 

міських цільових програм: 

міська  цільова  Програма відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в  

профільному  таборі відпочинку з денним перебуванням „Юні  умільці“  при  

Будинку дитячої та юнацької творчості влітку 2014 року;   

міська  цільова  Програма відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в    таборі  

з  денним  перебуванням „Сонечко“ при Калиновомостівській загальноосвітній 

школі І – ІІ ступенів в 2014 році;   

міська  цільова  Програма дитячого закладу відпочинку з денним 

перебуванням „Сузір’я“  при  Пирятинській станції юних техніків влітку 2014 

року; 

міська  цільова  Програма відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в  

спортивно – оздоровчому таборі „Старт“ при Пирятинській дитячо – юнацькій 

спортивній школі влітку 2014 року;   

міська  цільова  Програма  „Шкільний  автобус“ на 2014 рік;   

міська  цільова  Програма  соціального  захисту  населення міста 

Пирятина на 2014 рік; 

міська  цільова  Програма оздоровлення  дітей-сиріт  і  дітей,  

позбавлених батьківського  піклування  на  2014  рік;   

міська  цільова  Програма  „Всебічний  захист  законних  прав,  

соціальних  економічних  інтересів  ветеранів,  пенсіонерів,  інвалідів  та  інших  

малозахищених  верств  населення  на  2014  рік“; 

міська  цільова  Програма  висвітлення діяльності Пирятинської міської 

ради в засобах масової інформації на 2014 рік; 

міська  цільова  Програма капітального  ремонту та реконструкції 

житлового фонду міста Пирятина на 2014 рік;    

міська цільова Програма відновлення мереж водопостачання  на 2012-

2014 роки; 

міська  цільова  Програма  розвитку  КП  „Пирятинський  міський  

водоканал“ на 2014 рік; 

міська цільова Програма утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2014 рік; 

міська  цільова  Програма  занятості  населення  м.Пирятин  на  2014  рік; 

міська цільова Програма розвитку комунального підприємства  „Готель 

„Пирятин“ на 2014 рік;  

міська цільова Програма фінансування потреб коммунального 

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2014 

рік; 



міська цільова Програма спів фінансування Пирятинської міської ради на  

ОСББ „Геолог“ щодо поточного ремонту силового кабелю по вулиці 

Мікромістечко, 9, м.Пирятин;   

міська  цільова  програма  культурно-мистецьких  заходів  на  2014  рік; 

міська  цільова  Програма  розвитку фізкультури і спорту в м.Пирятин  на  

2014  рік; 

міська  цільова  Програма  з реконструкції та будівництва систем 

газопостачання багатоквартирних житлових будинків в м.Пирятин на 2014 рік; 

міська цільова Програма утримання та розвитку комунального 

підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2013-2014 роки; 

міська  Програма  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  у  

м.Пирятин  на  2012-2016 роки;   

міська цільова програма Програма розвитку та збереження зелених 

насаджень у м.Пирятин на 2012 – 2016 роки; 

міська цільова  Програма  взаємодії з Пирятинським районним відділом 

управління ДСНС України  в Полтавській області щодо проведення робіт по 

ліквідації нещасних випадків та ліквідації їх наслідків на 2014 рік; 

міська  цільова  Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо 

профілактики злочинності на території Пирятинської міської ради на 2014 рік; 

міська цільова Програма забезпечення лікарів міста Пирятина службовим 

житлом на 2014 рік; 

міська цільова Програма забезпечення лікарів міста Пирятина службовим 

житлом на 2014 рік; 

міська  цільова  Програма діяльності  Пирятинської  міської  ради  на  

2014 рік; 

міська цільова Програма еколого-просвітницької роботи на території 

Пирятинської міської ради в 2014 році; 

міська цільова Програма організації рятування на водних об’єктах 

м.Пирятин у літній період 2014 року; 

міська  цільова Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

м.Пирятин“ на 2014 рік; 

міська цільова Програма з кредитування державної житлової програми 

„Власний дім“ на 2014 рік; 

міська цільова  Програма  підтримки членів сімей військовослужбовців, 

мобілізованих на військову службу, які проживають на території населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2014 рік“. 

По дванадцяти програмах проведено звітування на сесії міської ради про 

стан їх виконання, по решті програм звітування буде проведено в першому 

кварталі 2015 року. 

 

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

 

Міський бюджет на 2014 рік був прийнятий 29 січня 2014 року.  

За  минулий рік до міського бюджету  надійшло 17145,2 тис. грн., з них: 

по загальному фонду – 12597,6  тис. грн.; 



по спеціальному фонду – 4547,6 тис. грн.. 

В  порівнянні з 2013 роком доходи  міського бюджету  збільшилися на                     

949,9 тис. грн. 

      Дохідна частина міського бюджету у 2014 році виконувалася  якісно, 

постійно проводився аналіз  її виконання та вживалися відповідні заходи по її   

наповненню.  

Основними джерелами наповнення міського бюджету, як і в 

попередньому році, були: 

по загальному фонду – це ПДФО в сумі 4440,2 тис. грн., що становить 

35,2 % від  надходжень загального фонду та збільшився в порівнянні з               

2013 роком  на 102,4 тис. грн.,  та плата за землю в сумі 3925,4 тис. грн. або         

31,2 % від запланованих надходжень.  

Не менш важливою складовою дохідної частини міського бюджету у 2014 

році була дотація вирівнювання – 2814,8 тис. грн.(22,3%), та інші надходження 

на загальну суму 1417,2 тис. грн.(11,2%). 

        В цілому до загального фонду міського бюджету понадпланово  отримано 

466,3 тис. грн., які в поточному році будуть використані для вирішення 

соціально-економічних питань міста.  

           по спеціальному фонду: основне джерело наповнення – єдиний податок, 

надходження якого склали  2795,0 тис. грн., що більше на 127,6 тис. грн. від 

надходжень попереднього року.   

Крім того, основними складовими доходів спеціального фонду були: 

плата за послуги (батьківська плата), надходження якої склали             

601,4 тис. грн.; 

субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 

408,5 тис. грн.; 

субвенція з обласного екологічного фонду на будівництво полігону 

твердих побутових відходів  в м.Пирятин на місці існуючого невпорядкованого 

сміттєзвалища –  400,0 тис. грн., (невикористана в зв’язку з відміною торгів).   

Також, необхідно зазначити, що протягом року до спеціального фонду 

міського бюджету надійшли кошти пайової участі на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста в сумі 293,7 тис. грн. та інші 

доходи (екологічний податок, збір за першу реєстрацію транспортних засобів, 

збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами) на загальну 

суму 449,0 тис. грн.  

Впродовж 2014 року, аналогічно доходам, нарощувались темпи зростання 

видатків міського бюджету. 

Видатки загального фонду  міського бюджету  склали  12134,5 тис. грн. 

(при планових – 14392,3 тис. грн..), що більше на 1794,9 тис. грн. в порівнянні з 

минулим  роком.  

 Видатки спеціального фонду склали 3881,2 тис. грн. (при плані –                           

6377,3  тис. грн.), що на 578,5 тис. грн. більше від минулого року.   



Основними видатками загального фонду міського бюджету були  видатки  

на фінансування дошкільної освіти, які склали 6409,0 тис. грн., що становить  

94,2 % від річного обсягу видатків на дошкілля,  

та 844,3 тис. грн. по спеціальному фонду, в тому числі видатки на харчування 

за рахунок батьківської плати – 646,5 тис. грн.  

Пріоритетними напрямами фінансування в першу чергу були захищені 

статті видатків, такі як: 

заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 4311,9 тис. грн. (у 

2013 р.- 4059,3 тис. грн. ); 

продукти харчування – 1325,6 тис. грн. (у 2013 році – 973,5 тис. грн.); 

оплата енергоносіїв – 943,8 тис. грн. (у 2013 році – 999,4 тис. грн.), 

незважаючи на те, що вартість енергоносіїв  зросла, значну економію коштів 

маємо за рахунок зменшення  споживання фізичних об’ємів енергоносіїв, в  

першу чергу, завдяки заміні  опалювального котла в ДНЗ „Берізка“. 

Впродовж  року  для потреб дошкільних навчальних закладів було 

придбано  м’який інвентар – 98,9 тис. грн.,  господарчий інвентар –                       

16,5 тис. грн., миючі засоби – 40,0 тис. грн., електротовари – 33,6 тис. грн., 

замінено меблі.  

 Проведено асфальтування дворів у ДНЗ „Берізка“ та ДНЗ „Червона 

шапочка“ на загальну суму 70,0 тис. грн. 

 Позашкільна освіта профінансована   в сумі 1125,2 тис. грн. (93,1%) від 

планових призначень. На фінансування закладів позашкілля використовувалися 

кошти міського бюджету (410,4 тис. грн.) та кошти районної субвенції (714,8 

тис. грн.).  

Пріоритетними були напрями по видатках на: 

заробітну плату та нарахування  – 959,3 тис. грн. (у 2013 році –                    

881,8 тис. грн.); 

оплата енергоносіїв – 93,3 тис. грн. (у 2013 році – 105,3 тис. грн.). 

   Для поточних потреб  установи  та забезпечення  гурткової роботи 

впродовж року  придбавалися  необхідні матеріали на суму – 33,7 тис. грн., 

оплачено відрядження на загальну суму 6,4 тис. грн.  

          Проведено процедуру відкритих торгів та розпочаті роботи по 

капітальному ремонту БДЮТ  загальною вартістю 1244,0 тис. грн. На 01  січня 

2015 року виконано   загально-будівельні роботи по  стінах та простінках, даху, 

підлозі, зовнішні роботи по підсиленню фундаменту, мережі електропостачання 

та  зовнішній  мережі каналізації.  Незважаючи на те, що  фінансування 

утримання закладів позашкілля  передано до районного бюджету, при наданні 

згоди депутатів міської ради у 2015 році планується виконати роботи  по 

завершенню першої черги ремонту приміщень БДЮТу з облаштуванням кімнат 

для гурткової роботи, гардеробною для глядачів та вбиральнею.   

Видатки на соціальний захист  населення (лікування, поховання та 

надання інших  цільових допомог) у 2014 році  склали 76,8 тис. грн.  

У 2014 році з міського бюджету надавалися допомоги на: 

 лікування   – 31,9 тис. грн.; 

 поховання – 10,0 тис. грн.; 



 харчування дітей учнів 1-11 класів батьки, яких мобілізовані на військову 

службу або несуть службу за контрактом в  зоні АТО,  – 11,4 тис. грн.; 

 військовослужбовцям, мобілізованих на військову службу, та членам їх 

сімей на часткове  відшкодування витрат  за житлово-комунальні послуги – 

12,2 тис. грн. 

Впродовж звітного року проводилися культурно – мистецькі заходи,   

на проведення яких з міського бюджету  використано  33,5 тис. грн. 

Відповідно до розроблених і затверджених програм проводилося 

фінансування спортивних установ, громадських організацій, оздоровлення 

дітей в літній період в таборах відпочинку при БДЮТ, СЮТ, ДЮСШ, 

оздоровлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

підвіз дітей із сільських населених пунктів до навчальних закладів. 

Із загального фонду міського бюджету були  профінансовані програми 

житлово-комунальної галузі, зокрема  Програма КП „Каштан“  по утриманню 

служби благоустрою, відповідно до якої на  проведення робіт  щодо 

покращення благоустрою міста витрачено 1388,5 тис. грн., та Програма              

КП „Пирятинський міський водоканал“ по відновленню мереж водопостачання  

в сумі 99,9 тис. грн. 

Значна увага приділялася фінансуванню житлово-комунального 

господарства і за капітальними видатками. Так по  Програмі утримання служби 

благоустрою КП „Каштан“ із спеціального фонду було використано             

882,0 тис. грн. Придбано спецавтомобіль (автовишка), піскорозкидач тощо. 

У 2014 році  продовжувалися роботи по поточному та капітальному 

ремонту  вулиць міста на загальну суму 1553,3 тис. грн. За рахунок коштів 

міського бюджету  виконано роботи  по поточному ремонту – 449,4 тис. грн. та  

за рахунок  субвенції – 301,9 тис. грн. Крім того, за рахунок коштів субвенції 

були виконані роботи по капітальному ремонту вулиць:  Саксаганського, 

Матросова, провулку  І-й Мирний – 447,0 тис. грн., за кошти міського бюджету 

проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Комсомольська та 

Набережна  –  355,0 тис. грн. 

         З метою ефективного використання бюджетних коштів, як і в попередніх 

роках, систематично досліджувалася кон’юнктура  ринку, постійно проводився 

аналіз цінових пропозицій при придбанні продуктів харчування, миючих 

засобів, м’якого інвентаря, господарчих та будівельних матеріалів. Перевага 

надавалася постачальникам з кращими умовами поставки, виробникам, які є 

реалізаторами власної продукції. 

Постійно вживаються заходи щодо оптимізації витрат по енергоносіях: 

проводиться щомісячний аналіз споживання закладами міської ради 

електроенергії, води та газу. 

На виконання Закону України „Про здійснення державних закупівель“ у 

січні – лютому було проведено процедури закупівлі в одного учасника на 

послуги по: 

теплопостачанню ДНЗ „Ромашка“ (надавач послуг  – ПП „Хазар - 2007“); 

теплопостачання ДНЗ „Сонечко“ (надавач послуг – ОВКПТГ 

„Лубнитеплоенерго“); 



постачання активної електроенергії (публічного АТ „Полтаваобленерго“). 

У травні  було проведено запит цінових  пропозицій по закупівлі м’яса 

курячого, переможцем яких стала ФОП Самойлік Л.М. 

Майже без змін залишалась  ситуація з казначейським обслуговування. 

Так само як і в попередньому році, діяла система ручного регулювання лімітів, 

тобто здійснення видатків проходило не в автоматичному режимі, в результаті 

чого виникла кредиторська заборгованість. Саме тому станом на 01 січня            

2015 року  по  міському  бюджету зареєстровано кредиторську заборгованість в 

сумі – 489,3 тис. грн. та  кредиторська заборгованість одержувачів коштів 

міського бюджету – 1272,5 тис. грн., з них: КП „Каштан“ – 1178,9 тис. грн.,  

КПРТ „Райдуга“ – 93,6 тис. грн. 

Затримка з розрахунками та наявна кредиторська заборгованість 

негативно впливає на стосунки з  постачальниками та підрядниками. 

 

Повноваження щодо управління комунальною власністю.  

Тарифна політика  

 

Об’єктами комунальної власності Пирятинської міської ради є: цілісні 

майнові комплекси п’яти дошкільних та двох позашкільних навчальних 

закладів, комунальних підприємств: „Каштан“, „Пирятинський  міський  

водоканал“,  Пирятинські  госпрозрахункові  очисні  споруди, „Готель 

„Пирятин“, підприємство роздрібної торгівлі магазин „Райдуга“ та 

Калиномостівський сільський Будинок культури. 

Відповідно до розробленого Положення про використання комунального  

майна, що належить територіальній громаді міста Пирятина, з метою 

ефективного його використання і  наповнення міського бюджету ряд 

приміщень надавалися в оренду: у готелі „Пирятин“, книжковому магазині 

„Райдуга“, колишньому гуртожитку УТОСу  та ДНЗ „Сонечко“. Крім того, в 

адмінбудинку міської ради частина приміщень продовжує орендуватися 

Пирятинською нотаріальною конторою Полтавського обласного управління 

юстиції.  

 Впродовж звітного періоду до комунальної власності прийнято житловий 

будинок по вул. Кошового, 13, нежитлова будівля за адресою вул. Гоголя, 36, 

11 квартир по вул. Проїзна, 14А, які передано на баланс КП „Каштан“. 

Для ефективного використання комунального майна та коштів, з метою 

контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, 

починаючи з 2013 року, виконкомом міської ради затверджуються фінансові 

плани комунальних підприємств, погоджуються інвестиційні програми та 

щоквартально заслуховуються звіти керівників комунальних підприємств перед 

виконкомом міської ради про їх виконання.  

За підсумками роботи за рік КП „Пирятинський міський водоканал“ та 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди звітують про виконання 

інвестиційних програм. На сесіях  міської  ради заслуховуються звіти про  

виконання програм, які впродовж року фінансувалися з міського бюджету. 



З метою дотримання законодавства стосовно встановлених стандартів, 

норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг 

при виконкомі міської ради у 2014 році створено комісію щодо контролю за 

дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-

комунальних послуг. На засіданнях комісії розглянуто питання щодо 

встановлення норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 

ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ та щодо погашення заборгованості споживачами 

послуг з централізованого опалення перед ПП „Хазар - 2007“.  

З метою дотримання вимог чинного законодавства у звітному році 

створено комісію по здійсненню контролю за додержанням правил при 

нарахуванні тарифів на житлово-комунальні послуги. Проведено три засідання 

комісії за участю представників зацікавлених сторін щодо правильності 

нарахування тарифів на послуги з централізованого опалення, постачання 

теплової енергії,  вивезення та захоронення твердих і рідких побутових 

відходів. Всі зауваження та пропозиції, подані членами комісії, були враховані 

надавачами послуг при поданні тарифів на затвердження виконкомом міської 

ради. 

Впродовж року проведено три громадські слухання з питань: 

встановлення тарифів ПП „Хазар - 2007“ на послугу з централізованого 

опалення для населення та постачання теплової енергії для ДНЗ „Ромашка“; 

встановлення тарифів КП „Каштан“ на послуги з вивезення та захоронення 

твердих і рідких побутових відходів. 

КП „Каштан“ проведено підготовчу роботу щодо обрахунку економічно 

обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків, прибудинкових 

територій та споруд. Тарифи з вказаної послуги були затверджені виконкомом 

міської ради в 2008 році. До цього часу тарифи не переглядалися, і ясна річ, не 

можуть в повній мірі покривати витрати по їх наданню.   

З метою збереження майна комунальної власності проведено значний 

обсяг робіт по реконструкції книжкового магазину „Райдуга“. Остаточно 

реконструкцію планується завершити у 2015 році.  

 

Повноваження в галузі будівництва,  

житлово-комунального господарства, транспорту та  зв’язку  

 

Відділом будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради у 2014 році: 

розглянуто 294 звернення громадян з різних питань;  

організовано та проведено 8 зустрічей з мешканцями м.Пирятин з 

проблемних питань житлово-комунального господарства, 3 громадських 

слухання з питань тарифів;  

підготовлено на розгляд виконкому міської ради та прийняті відповідні 

рішення, а саме про: 

подано на затвердження кошторисну документацію на реконструкцію та 

капітальний ремонт об’єктів комунальної власності – 12; 

видано будівельних паспортів на забудову –  22 особам;  



видано містобудівних умов та обмеження на забудову земельної ділянки 

– 3 фізичним та юридичним особам; 

 видано дозволів на реконструкцію, перепланування житлових приміщень 

та будівництво прибудов до них – 8; 

присвоєно та впорядковано адреси будівлям та спорудам – 33; 

підготовлено на розгляд виконкому рішень:  

про встановлення обмежуючих дорожніх знаків – 6; 

про розміщення реклами – 2; 

про продовження терміну дії реклами – 2.  

Протягом звітного року проводилися засідання постійно діючої 

міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від 

мереж ЦО, архітектурно-будівельної ради, комісії з безпеки дорожнього руху, 

житлово-побутової комісії, тимчасово діючої комісії з розгляду питання 

заборгованості за послуги з ЦО жителів будинків по вул. Червоноармійська, 

4А, 4Б. 

Для упорядкування розміщення тимчасових споруд, торгівельних 

майданчиків та засобів пересувної мережі розроблено Порядок розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м.Пирятин. 

Працівниками відділу виготовлялися та надавалися ситуаційні схеми 

громадянам щодо розташування тимчасових споруд, прокладання інженерних 

комунікацій, встановлення дорожніх знаків та розмітки для подальшого 

погодження зі службами міста. 

Проведено експертизу та декларування проектно-кошторисної 

документації:  

капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна (від                   

вул. Радянська до вул. Острів); 

капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Комсомольська;  

капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Саксаганського, вул. 

Матросова, провул. І-й Мирний;  

реконструкція існуючої системи газопостачання житлових будинків по 

вул. Абаканська, 102А, 102Б;  

реконструкція книжкового магазину „Райдуга“ по вул. Леніна, 14 в 

м.Пирятин;  

капітальний ремонт ДНЗ „Пролісок“; капітальний ремонт ДНЗ 

„Ромашка“;  

реконструкція вуличного освітлення від КТП № 66 по вулицях Цибаня, 

Суворова, Кулініча. 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем 

життєзабезпечення мешканців житлового будинку, поліпшення якості послуг та 

комфортного проживання громадян в житлових приміщеннях розроблено 

міську цільову Програму співфінансування Пирятинської міської ради та ОСББ 

„Геолог“ щодо поточного ремонту силового кабелю по вул. Мікромістечко, 9 в 

м.Пирятин.  

В галузі будівництва за 2014 рік в місті закінчено будівництво та 

введено в експлуатацію об’єкти соціальної та комерційної сфери: 



аптека ФОП Побочій В.Г. (реконструкція частини адмінбудівлі ПрАТ 

„Пирятинське АТП 15343“ по вул. Червоноармійська, 152); 

міні-пекарня Кучі О.Є. (реконструкція будівель майнового комплексу по 

вул. Єлени, 11); 

два приміщення складу ФОП Маслака В.О. (шляхом прибудови до 

нежитлового приміщення по вул. Цибаня, 139Е);  

двоповерховий магазин з кафетерієм Даниленко В.В. (завершення 

будівництва недобудованого приміщення по вул. Короленка, 4). 

 

Розпочато  реконструкцію: 

приватної квартири № 1 Левченко О.П. по вул. Радянська, 14 під 

комерційне використання; 

частини адмінприміщення диспетчерської ПрАТ „Пирятинське АТП 

15343“ по вул. Червоноармійська, 152 під торговий об’єкт ФОП Морфида О.В.; 

адмінбудівлі з прохідною та цеху (двоповерхового приміщення) на 

майдані Незалежності, 2 під торгово-офісний центр із кафе ФОП Кучі В.М.                                          

 

Виготовляється проектна документація на: 

спільну реконструкцію з добудовою магазину Харсіки Н.І. та аптеки 

ГТОВ „Л - Фарма“ (вул. Леніна, 16); 

реконструкцію магазину „Автозапчастини“ з добудовою 2 поверху 

Немийноги В.В. (вул. Червоноармійська, 163); 

реконструкцію приватної квартири гр. Садовського А.В. під магазин        

(вул. Єлени, 2). 

Видано 22 будівельні паспорти забудови земельних ділянок громадянам 

міста. 

Протягом 2014 року в м.Пирятин введено в експлуатацію 14 житлових  

будинки  - загальною площею 1233 кв.м. 

Впродовж 2014 року Пирятинська міська рада провела обстеження 

приватного житлового фонду міста з метою виявлення занедбаних та 

безхазяйних домоволодінь. Їх на території міста –  72. Серед них значна 

кількість будинків перебуває у вкрай занедбаному стані або взагалі зруйнована, 

а прибудинкові та прилеглі території заросли бур’янами, чагарниками, 

карантинними рослинами, стали привабливими для створення стихійних 

сміттєзвалищ, завдають значної шкоди власникам сусідніх домоволодінь, 

спотворюють вигляд вулиць нашого міста.  

З метою отримання інформації про власників такого нерухомого майна 

спеціалістами відділу будівництва, архітектури та ЖКГ були направлені запити 

на реєстраційну службу Пирятинського районного управління юстиції. 

Встановленим власникам були відправлені рекомендовані листи (в т.ч. і в інші 

країни – Росію, Польщу) із зобов’язанням утримання будівель, прибудинкових 

територій та роз’ясненнями про адміністративну відповідальність за 

перебування споруд і земельних ділянок в неналежному технічному і 

санітарному стані. Інформація була оприлюднена в районній газеті 

„Пирятинські вісті“ та на офіційних веб-сайтах Пирятинської міської ради. 



Крім того, за зверненням міської ради реєстраційною службою 

Пирятинського районного управління юстиції взято на облік безхазяйне майно 

в м.Пирятин – 4 житлові будинки (вул. Суворова, 33, вул. Київська, 131 та 145, 

вул. Цибаня, 8). Після закінчення визначеного терміну в установленому 

порядку буде вирішене питання передачі цього майна в комунальну власність 

територіальної громади міста Пирятина в особі Пирятинської міської ради для 

подальшого розподілу громадянам, потребуючих поліпшення житлових умов. 

Міська рада і надалі буде продовжувати відповідну роботу. 

 

Виконком міської ради проводить облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Станом на 31.12.2014 на обліку перебуває 122 

громадянина, з них: 45 осіб - на першочергове отримання житла (багатодітні 

сім’ї, одинокі матері, „Матері-героїні“, учасники бойових дій, сім’ї, які 

виховують дитину-інваліда, інші); 29 осіб – на позачергове отримання житла 

(переселенці з зони аварії на ЧАЕС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, член сім’ї військовослужбовця, який 

загинув під час виконання обов’язків військової служби, інші), решта – 48 осіб 

– на загальних підставах.  

Персональні дані по всіх громадянах, які перебувають на квартирному 

обліку при виконкомі міської ради, внесені до Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

У 2014 році житлом забезпечено 1 особу та знято з квартирного обліку. 

Видано спеціальний ордер на вселення в службове житло, яке придбано 

за кошти міського та районного бюджетів лікарю ортопеду-травматологу 

центральної районної лікарні. Оформляються документи на вселення ще по 

двох житлових будинках, придбаних за бюджетні кошти лікарям. 

З метою поліпшення житлово-побутових умов жителів сільських 

населених пунктів міської ради шляхом надання їм кредитів для будівництва, 

добудови та реконструкції існуючого житла, придбання на вторинному ринку 

житлових будинків, інженерного облаштування житла відділом розроблено 

міську цільову Програму з кредитування державної житлової програми 

„Власний дім“ на 2014 рік.  

 

КП „Каштан“ 

В місті налічується 83 житлові багатоквартирні будинки, які перебувають 

на балансі КП „Каштан“, з них: 54 – багатоповерхові, загальною площею        

84250 кв. м. 

Підприємством укладено 1773 договори на утримання будинків. Станом 

на 01.01.2015 загальна сума заборгованості населення за житлово-комунальні 

послуги, надані підприємством, становить 445,7 тис. грн. 

На виконавчу службу КП „Каштан“ передано 30 судових наказів про 

стягнення заборгованості на загальну суму 75,9 тис. грн. 

 

Впродовж 2014 року комунальним підприємством „Каштан“ проведено:  



аварійно-відновлювальні роботи по заміні силового електрокабелю житлових 

будинків по вул. Полтавська, 5 та 6 на загальну суму – 77203,12 грн.;  

ремонту електрокабелю по вул. Короленка, 17 – 4790,95 грн.;  

ремонту покрівлі житлових будинків по вул. Червоноармійська, 4Б, 4А, 

44А, 66А;  

ремонту каналізації житлових будинків по вул. Полтавська, 10,  вул. 

Червоноармійська, 4А, 44А, 66А;  

ремонту системи опалення житлових будинків по вул. Полтавська, 5, вул. 

Червоноармійська, 4А, 4Б, вул. Леніна, 16;  

ремонту електрощитових житлових будинків по вул. Червоноармійська, 

44А, Леніна, 14, Пролетарська, 2;  

заміні вхідних дверей житлових будинків по вул. Леніна, 33 (1 шт.), вул. 

Червоноармійська, 33А, (1шт.), 33Б (3 шт.), 62 (1 шт.), вул. Радянська, 1 (1 шт.).  

Придбано матеріали для ремонту вторинного житлового фонду по вул. 

Петровського, 27, вул. Абаканська, 4, кв. 3 на загальну суму – 12995,25 грн.  
 

 З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років та 

приведення до належного технічного стану житлового фонду міста за кошти 

міського бюджету підрядною організацією „Удайбудпроект“ проведено 

капітальний ремонт м’якої покрівлі багатоквартирних житлових будинків.  

 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі 
№ 

з/п 
Назва вулиці 

Вартість,  

тис. грн. 

Площа, 

кв. м. 

Вартість         

1 кв. м, грн 

1 вул. Полтавська, 6 152,913 1293,7 118,20 

2 вул. Абаканська, 102А 42,592 334 127,52 

3 вул. Полтавська, 3 49,474 212 233,37 

 Всього 244,98 1839,7  

 

При проведенні зазначених робіт вперше у 2014 році міською радою 

запроваджено контроль за виконанням капітальних ремонтів житлового фонду 

із залученням представників житлових будинків, в яких проводився ремонт. 

 ПП „Аверс-05“ проведено капітальний ремонт системи водопостачання 

житлового будинку по вул. Червоноармійська, 33Б (106 м. п.) – 24,205 тис. грн., 

капітальний ремонт системи електрозабезпечення по вул. Червоноармійська, 64 

(80 м. п.) – 23,480 тис. грн.  

Загальна сума виконаних робіт складає – 292,664 тис. грн. 
 

Проведено ремонтні роботи по житловому фонду 
 

№ 

з/п 
Назва ремонтних робіт адреса 

1 Відремонтовано під’їзди 

Полтавська, 10 

Полтавська, 7 

Червоноармійська, 4А 

Червоноармійська, 64 

Червоноармійська, 66А 



Червоноармійська, 33 

Леніна, 14 

Леніна, 31 

2 
Заміна стояків водовідведення та 

водогону 

Полтавська, 5 

Полтавська, 6 

Полтавська, 10 

Леніна, 14 

Леніна, 45 

Червоноармійська, 4А 

Червоноармійська, 44А 

Червоноармійська, 62 

Червоноармійська, 66 

Червоноармійська, 66А 

Червоноармійська, 66Б 

3 Відремонтовано теплотраси 

Червоноармійська, 64 

Червоноармійська, 66А 

Червоноармійська, 4А 

Полтавська, 10 

Полтавська, 5 

4 Заміна кабелю електропостачання Полтавська, 6, 7 

5 Відремонтовано покрівлю 

Полтавська, 6, 7 

Червоноармійська, 66А, 66Б, 4А, 4Б, 7, 

44А, 155 

Короленка, 15 

Леніна, 33 

Радянська, 24 

6 Відремонтовано вентголовки 
Короленка, 15, 17 

Замок, 28, 

7 Замінено  задвижки  
Абаканська,102А, Полтавська, 2, 3 

Леніна, 14, 16, 

  

Пічником КП „Каштан“ проведено 694 обстежень димових та 

вентиляційних каналів та складено  відповідні акти. Підготовлено 47 паспортів 

готовності будинків до роботи в опалювальний період 2014-2015 по житловому 

фонду. 

 КП „Каштан“ замінено 30 ламп вуличного освітлення, відремонтовано           

7 світильників. 

У 2014 році міською радою спільно з КП „Каштан“ проведено капітальні 

та поточні ремонти вулиць, тротуарів, заїздів, відмосток.  
 

Поточний ремонт тротуарів та заїздів 
 

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Вартість, тис. 

грн. 

Площа, 

кв.м. 

Вартість         

1 кв.м., грн. 

1 заїзд вул. Леніна , 16 2,762 11 251,09 

2 заїзд вул. Леніна , 47 30,687 122,2 251,12 

3 

тротуар вул. Леніна, 38 від магазину 

„Фора“ до заїзду до Пирятинської зош 

№ 4 

49,304 240  205,44 

 Всього 82,753 373,2  



 

Капітальний ремонт тротуарів та заїздів 
 

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Вартість, 

тис. грн. 

Площа, 

кв.м. 

Вартість         

1 кв.м., грн. 

1 вул. Полтавська, 2 (проїзд) 98,044 459 213,6 

2 

тротуар вул. Радянська (біля ДНЗ 

Червона шапочка) та 

вул. Визволення (біля стадіону „Колос“) 

240,383 1120,5 214,53 

3 вул.Червоноармійська, 66Б (проїзд) 50,629 236 214,53 

4 вул. Полтавська, 2 (тротуар) 46,523 237 213,62 

 Всього 435,579 2052,5  

 

Капітальний ремонт відмосток 
 

№ з/п Назва вулиці 
Вартість,  

тис. грн. 

Площа, 

кв.м. 

Вартість         

1 кв.м, грн. 

1 вул. Полтавська, 6 22,981 111 207,04 

2 вул. Полтавська, 7 22,936 139 165,00 

3 вул. Червоноармійська, 33А 14,873 71 209,47 

4 вул. Червоноармійська, 66 Б 12,771 62 205,98 

5 вул. Коцюбинського, 33 14,873 71 209,47 

 Всього 88,434 454  

 

Капітальний ремонт вулиць м. Пирятин 

 

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Вартість, 

тис. грн. 

Площа, 

кв.м. 

Вартість         

1 кв.м., 

грн. 

1 
вул. Саксаганського, Матросова,             

провулку І-Мирний (429 п. м)   
446,994 2211  202,168 

2 
вул. Набережна  

(від вул. Радянська до вул. Острів - 154 п. м) 
211,094 954 231,75 

3 
вул. вулиці Комсомольська  

(від  вул. Гагаріна до вул. Калініна - 113 п. м) 
143,917 641 224,52 

 Всього 802,005 3806  

 

Перед початком проведення робіт з капітального ремонту покрівель, 

дорожнього покриття та книжкового магазину „Райдуга“ працівниками 

виконавчого комітету спільно з депутатами міської ради проведено конкурс з 

цінових пропозицій та вибрано підрядні організації.  
 

Поточний ремонт доріг в м.Пирятин 
 

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Вартість,  

тис. грн. 
Площа, кв. м 

Вартість         

1 кв. м, грн. 

1 Пушкіна 74,148 295,4 251 

2 Абаканська 18,104 72,1 251 

3 Визволення 12,312 49 251 

4 Єлени 2,507 9,9 251 

5 Петровського 19,608 78 251 



6 Аврущенка 36,732 146,3 251 

7 Жовтнева 84,808 337,8 251 

8 Київська 99,545 396,5 251 

9 Леніна 25,393 101,1 251 

10 пл. Борців революції 1,003 3,9 251 

11 Червоноармійська 88,224 351 251 

12 Гребінківська 3,015 12 251 

13 Чорнухинська 1,255 5 251 

14 8 Березня 3,015 12 251 

15 Полтавська 28,639 114 251 

16 Котовського 6,524 26 251 

17 Завокзальна 16,080 64 251 

18 Перемоги 26,780 106,6 251 

19 пр. 1-Мирний 61,569 295 208,9 

20 з’їзд вул. Миру 10,211 49 208,4 

21 Пролетарська 94,800 377,6 251 

22 з’їзд на вул. Дзержинського 10,211 49 208,4 

23 вул. Перемоги 26,780 120 223 

Всього 751,26 3071,2  

 

 З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років та 

приведення до належного технічного стану дорожнього покриття вулиць міста 

за кошти міського бюджету проведено грейдерування вулиць Дзержинського, 

Матросова, Мічуріна.   

 Також за кошти соціальної угоди, укладеної між Пирятинською міською 

радою та АТ „Пирятинський сирзавод“, місцевою підрядною організацією (ПП 

Науменко М.П.) проведено ремонт доріг до острова Масальський та по вул. 

Коцюбинського.  

Ремонт доріг в м.Пирятин 
 

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Вартість, 

тис. грн. 

Площа, 

кв.м. 

Вартість         

1 кв.м, 

грн. 

1 
до острова  Масальський  

з облаштуванням автозупинки 
99, 862 1400 71,33 

2 
вул. Коцюбинського  

(від вул. Радгоспна до вул. Комсомольська) 
52,660 720 73,14 

 Всього 152,522 2120  

 

 З метою належного відводу атмосферних опадів з проїжджої частини  

вул. Визволення (в районі цвинтаря) та Київська частково проведено 

грейдерування узбіч. 

 У 2014 році підрядною організацією „Висота“ розпочато реконструкцію 

книжкового магазину „Райдуга“ по вул. Леніна, 14. Виконано роботи по 

облаштуванню шатрової покрівлі, заміні вікон та дверей, утепленню будівлі та 

штукатурці фасаду. 

 У 2014 році частково проведено капітальний ремонт Будинку дитячої та 

юнацької творчості (підрядна організація „УКРпромБуд“ м.Прилуки): 



улаштування каналізації, електропостачання, підсилення фундаменту, заміна 

вікон, улаштування сходів, пандусу, оздоблення внутрішніх стін та перестінків  

сухою штукатуркою) роботи виконані на суму – 268,8 тис. грн. 

 13.11.2014 КП „Каштан“ спільно з ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ 

проведено аварійно-відновлювальні роботи по заміні мережі теплопостачання 

багатоповерхового житлового будинку по вул. Леніна, 14. Прокладено 

теплотрасу (98 п. м.) з використанням пластикових труб з утеплювачем.  

Загальна вартість робіт склала близько 23,4 тис. грн. Кошти виділені з 

міського бюджету по Програмі утримання об’єктів комунальної власності.  

ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ виконано роботи по утепленню теплотраси 

до житлового будинку по вул. Полтавська, 5.  

 КП „Каштан “ утеплено теплотрасу  по вулицях: Абаканська (110 м. п.), 

Полтавська (34 п. м.) 

 Комунальним підприємством „Каштан“ встановлено дорожні знаки по 

вулицях Гагаріна, Київська (обмеження на вісь 5т), Абаканська, Жовтнева (рух 

вантажних засобів заборонено), на в’їзді до ДНЗ „Берізка“ (в’їзд заборонено).  

 Поновлено розмітку вулиць та пішохідних переходів по вулицях 

Визволення, Леніна, Червоноармійська, майдан Незалежності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Заготовлено піскосуміші – 330 т. 

 

КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Для належного водопостачання жителів  району „Завокзалля“ проведено 

роботи по заміні мережі водопостачання  вул. Комсомольська – Калініна 450 м 

з підключенням 36 приватних садиб та трьох двоповерхових житлових 

будинків (48 квартир). Крім того, підприємством за власні кошти замінено 100 

м мережі водопостачання по пл. Борців революції (біля церкви), 380 м – по вул. 

Радянська, 300м – по вул. Завокзальна.  

Комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ у           

2014 році було ліквідовано 53 аварії на мережах централізованого 

водопостачання. 

Проведено заміну та встановлення кришок оглядових колодязів в 

кількості 12 шт. по вулицях міста.  

 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

У 2014 році  за власні кошти підприємством придбано насосні агрегати 

СМ150-125 в кількості 2 шт. та встановлено в машинних відділеннях І-ІІ черг 

очисних споруд, на суму 13,422 тис. грн; 

проведено капітальний ремонт електродвигунів в кількості 4 шт. на суму                       

6,386 тис. грн; 

придбано комплект запасних частин і виконано ремонт системи аерації         

І-ІІ черг очисних споруд на суму – 2,25 тис. грн; 

частково побудовано гаражно-складське приміщення сума витрат –           

64,54 тис. грн; 

виконано ремонт колодязів розташованих по місту (заміна люків, бетонні 

роботи) в кількості13 шт. на суму 6,32 тис. грн.; 



виконано ремонт відвідних лотків протяжністю 15 п.м. (бетонні роботи) 

на суму – 4,8 тис. грн.; 

проведено заміну зруйнованих лотків від розподільного вузла до 

вторинного відстійника (2 черга очисних споруд) протяжністю 4 п. м. на суму         

2,13 тис. грн.; 

проведено поточний ремонт двох вторинних відстійників на 2 черзі 

очисних споруд (виконано бетонні роботи, вирівнювання дзеркала (при 

проведенні ремонтних робіт використано сітку металеву, металеву полосу, 

щебінь, гранвідсів, цемент) на суму – 9,2 тис. грн.; 

замінено (частково) металеве перекриття на аеротенках 1 черги 

(використано лист ПВЛ, металеву полосу, кутник, швелер) – на суму  

5,41 тис. грн.; 

пофарбовано металеве перекриття на аеротенках 1 черги. Вартість 

виконаних робіт складає 0,545 тис. грн. 

Загальна вартість виконаних робіт та придбання основних засобів складає 

115,003 тис. грн. 

 

Комунальним підприємством „Готель „Пирятин“ 

Проведено утеплення приміщень, а саме: замінено вікна 18 штук на суму  

22,0 тис. грн., вхідні двері на пластикові –  36,4 тис. грн.; 

проведено поточний ремонт 4 номерів – 25,0 тис. грн.; 

придбано холодильники, бойлер, телевізор, монітор, пилосос, 

електрочайники, посуд, подушки, нові махрові рушники та комплекти 

постільної білизни, одіяла, матраци, килимове покриття – 66,0 тис. грн.; 

сантехнічне обладнання – 58,0 тис. грн.; миючі засоби – 12,9 тис. грн. 

Заасфальтовано прилеглу територію –  5,0 тис. грн., виготовлено технічну 

документацію на будівлю КП „Готель „Пирятин“ –  2,5 тис. грн. 

 

Для забезпечення стабільного пасажироперевезення в місті 

продовжують працювати три приватних перевізники на приміському та міських 

маршрутах загального користування відповідно до договорів на перевезення 

пасажирів, укладених міською радою з перевізниками-переможцями конкурсу 

терміном на 5 років, а саме: 

приміський маршрут № 1: АС 1 – Калинів Міст (ФОП Реутенко І.Б.); 

міський маршрут № 2: АС 1 – АС 2 (по вул. Жовтнева) (ФОП                     

Козін В.М.); 

міський маршрут № 3: АС 2 – АС 1 (по вул. Київська, Гагаріна) (приватне 

АТ „Пирятинське АТП-15343“).  

Перевезення на всіх маршрутах здійснюються відповідно до розкладів 

руху, погоджених виконкомом міської ради. Перевізники забезпечують 

перевезення громадян пільгових категорій в кількості місць, визначених у 

договорах на перевезення. Відшкодування витрат перевізникам, пов’язаних з 

пільговим перевезенням, проводиться управлінням праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства. 



Відділом будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради  здійснюється контроль щодо дотримання 

перевізниками Правил надання послуг з пасажироперевезень, договорів на 

перевезення, графіків руху транспорту. 

 

Повноваження у сфері побутового обслуговування, торгівлі,  

громадського харчування 

 

Відповідно до повноважень, наданих Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, головними  напрямами роботи виконавчого 

комітету міської ради в сфері торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування   в 2014 році  стали: 

забезпечення належного утримання  існуючих об’єктів суб’єктами 

господарювання, ефективної та безпечної їх експлуатації; 

дотримання суб’єктами господарювання порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та Правил благоустрою міста 

Пирятина; 

проведення моніторингу цін на  продовольчі  та непродовольчі  групи 

товарів; 

забезпечення громадського порядку на території Пирятинської міської 

ради; 

сприяння  організації і  проведенню виставок  та ярмарків  продукції 

суб’єктів  господарської діяльності; 

забезпечення  якісного обслуговування споживачів міста; 

встановлення за погодженням з суб’єктами господарювання зручного для 

населення режиму роботи об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, 

закладів ресторанного господарства; 

дотримання суб’єктами господарської діяльності режиму роботи в 

торговельних об’єктах, закладах ресторанного господарства та Правил 

роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими 

виробами та іншими групами товарів; 

недопущення випадків перебування неповнолітніх дітей віком до 16 років 

з 22.00 до 06.00 години у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері 

розваг; 

недопущення  продажу  алкогольних напоїв дітям  до 18 років; 

недопущення  торгівлі алкогольними напоями в торгових  об’єктах після 

22.00 год.,  а в об’єктах ресторанного господарства – після 23.00 год.; 

ліквідація місць стихійної торгівлі; 

надання допомоги споживачам у вирішенні спірних питань. 

За звітний період велика увага приділялась питанням щодо облаштування 

суб’єктами господарювання зовнішнього освітлення об’єктів торгівлі, 

квітників, належного утримання  закріпленої прилеглої території, приведення у 

відповідність фасадів приміщень об’єктів, наявності декларацій про готовність 

об’єктів до експлуатації чи актів про введення в експлуатацію об’єктів,  

наявності вивісок  про тип та найменування об’єкта, режиму роботи,   



встановлення стаціонарних вуличних урн для сміття та відповідності 

торговельних приміщень, торговельно-технічного обладнання  санітарно-

гігієнічним вимогам. 

Всі перераховані вимоги враховувались при прийнятті рішень виконкому 

про встановлення суб’єктам господарювання режимів роботи об’єктів торгівлі. 

В 2014 році на засіданнях виконкому міської ради було прийнято 83 

рішення, з яких: про встановлення  суб’єктам  господарювання  режимів роботи 

об’єктів торгівлі – 28;  

про надання тимчасового дозволу суб’єктам господарської діяльності на 

розміщення нестаціонарних засобів для здійснення виносної та виїзної торгівлі 

на період проведення святкових та урочистих заходів на території міста – 48; 

про внесення змін та доповнень до рішень – 7.        

За клопотанням виконавчого комітету Пирятинської міської ради  146 

дітей нашого міста (у 2013 році - 68), які мають  статус дітей-сиріт, дітей-

інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, безоплатно відвідали 

вистави  цирку-шапіто.  

З метою  забезпечення виконання  законодавства у сфері  захисту прав 

споживачів з питань, що віднесені законодавством до компетенції органів 

місцевого самоврядування, було надано допомогу 28 споживачам (у 2013 році - 

15) у вирішенні різних спірних питань щодо  обміну неякісних товарів на 

якісні,  поверненню коштів за товари, наданню консультативної допомоги.  

За  звітний період  виконавчий комітет Пирятинської міської  ради тісно 

співпрацював зі службами міста та району, а також  з суб’єктами господарської 

діяльності, з метою сприяння розвитку малого та середнього  підприємництва в 

місті, постійно шукаючи шляхи вирішення питань, які виникали в процесі 

роботи з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. 

  Так, 09.04.2014 року за участю активних суб’єктів господарювання,  в 

актовому залі ліцею, відбулося  розширене засідання виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради  щодо  розвитку малого та середнього 

підприємництва в м. Пирятин.   

 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради врахував колективне 

звернення жителів м. Пирятин від 20.10.2014 щодо маркування товарів 

російського виробництва  і, з метою збільшення попиту на товари вітчизняного 

виробника, прийняв  рішення  від 12.11.2014 № 297„Про маркування товарів  

російського походження“, яке було направлено  у  великі магазини - 

супермаркети: „ФОРА“, „Хвилинка“, „АТБ „Продукти-524“, де запроваджена 

форма торгівлі – самообслуговування,   до виконання  суб’єктами 

господарювання. 

  Окрім цього, посадовими особами міської ради  постійно проводиться 

робота з завідуючими вказаних магазинів на предмет збільшення 

асортиментного переліку продовольчих товарів для людей,  які хворіють на 

цукровий діабет.  Так, в магазині „Фора“ облаштовано гірку з відповідною 

вивіскою, де нараховується до 18 найменувань таких товарів.                                   

До Дня Міста виконавчим комітетом було організовано святковий  

ярмарок, в якому взяли участь 42 суб’єкти господарювання.  З них – 22  



приїхали з інших міст та областей України: Черкаси, Дніпропетровськ, 

Прилуки, Кременчук тощо. У широкому асортименті  до реалізації були 

запропоновані  вироби з дерева, глини, швейні, трикотажні, хутряні, сорочки-

вишиванки та садові квіти.   

Не залишились без належної уваги і діти: під час  ярмарки та святкових 

заходів, які відбувалися в цей день, на території міста функціонували пересувні 

комплекси атракціонів, які забезпечили надання послуг у сфері розваг. 

З метою створення належних зручностей для мешканців району АС-1 

щодо придбання овочів та фруктів місцевим підприємцям були надані 

тимчасові дозволи на розміщення транспортних засобів для виїзної торгівлі на 

літній період.  

Для цієї ж категорії населення, особливо для людей похилого віку, які 

проживають  в  будинках № 5 та № 6 по вул. Полтавська, виконавчий комітет 

Пирятинської міської ради врахував звернення  мешканців цих будинків щодо 

торгівлі овочами та фруктами поруч з житловими будинками  і 10.12.2014 року 

надав дозвіл підприємцям: Чурару О.І. та Шляхтиченко М.А. на встановлення 

на земельній ділянці по вул. Полтавська, 6 зблокованих тимчасових споруд для 

здійснення торгівлі овочами,  фруктами, м’ясом птиці та м’ясопродуктами. 

Відкриття таких об’єктів забезпечить зниження цін, саме цьому сприятиме 

створена зазначеним рішенням виконкому міської ради здорова конкуренція 

між суб’єктами господарювання. 

 Сприяння міської ради у відкритті та функціонуванні  аптеки ФОП 

Побочієм В.Г., після проведення ним реконструкції приміщення в 

адмінбудинку „Пирятинське АТП-15343“, по вул.Червоноармійська, 154, 

вирішило багато проблем для жителів цього мікрорайону.  

У вересні 2014 року на території міста немісцевим суб’єктом 

господарювання з м.Люботин  Харківської області (ФОП Сінічкіян А.А.) було 

відкрито магазин „Наше м’ясо“  для торгівлі м’ясом свинини, яловичини та 

м’ясопродуктами.  

 Впродовж 2014  року  провідним спеціалістом з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна виконкому міської ради  проводився  

моніторинг цін на продовольчі групи товарів  на території підприємства 

Пирятинської РССТ „Пирятинський  ринок“ та ринку м.Прилуки. 

Вживалися заходи щодо недопущення стихійної торгівлі  на території 

міста, дотримання встановлених режимів роботи та виконання рішень 

виконкому щодо недопущення продажу алкогольних та слабоалкогольних 

напоїв в торгових об’єктах та об’єктах ресторанного господарства на території 

міста неповнолітнім дітям. 

На адресу  Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області 

систематично направлялися  листи щодо вжиття заходів впливу до порушників. 

 Впродовж багатьох років Пирятинська міська рада тісно співпрацює з АТ 

„Пирятинський сирзавод“, місцевими виробниками хлібобулочних виробів 

(ФОП Маслак О.В.), надаючи перевагу в здійсненні замовлень продукції для 

дошкільних навчальних закладів, цим самим підтримуючи місцевого 

виробника. 



 В минулому році робота малого та середнього підприємництва була 

спрямована на вирішення  проблем  щодо насичення споживчого ринку 

товарами та послугами. 

У зв’язку з цим і надалі пріоритетними напрямками в діяльності 

міської влади буде підтримка ініціативи місцевих підприємців у сфері 

будівництва, житлово-комунального господарства, надання побутових послуг, 

відкриття аптечних закладів у районі „Завокзалля“; діяльністю, пов’язаною з 

дозвіллям (спорт, туризм, культура, активний відпочинок) перш за все для 

молоді; діяльністю, пов’язаною з використанням рекреаційного, заповідного та 

туристичного потенціалу Національного природного парку „Пирятинський“ та 

ДП „Пирятинське лісове господарство“ шляхом встановлення пільгових ставок 

податку; погодження на розміщення тимчасових споруд в районах 

багатоповерхової забудови для надання затребуваних послуг та стимулювання 

відкриття нових об’єктів торгівлі та сфери послуг на перших поверхах 

багатоквартирних житлових будинків по центральних вулицях міста з наданням 

права на добудову. 

 

Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, 

 культури, фізичної культури і спорту 

 

Пріоритетним напрямом у діяльності міської ради є створення умов для 

надання якісної дошкільної та позашкільної освіти. 5 міських та 1 сільський (в 

с.Калинів Міст) дошкільних навчальних закладів відвідують 629 дітей. 

На забезпечення стабільного функціонування дошкільної освіти було 

виділено 6830,5 тис. грн. (у 2013 році –  5937,4 тис. грн.). Фактичні видатки 

склали 6409,0 тис. грн. 

Видатки на харчування дітей склали 844,3 тис. грн. (в середньому по             

18 грн. в день на одну дитину), в тому числі: 646,5 тис. грн. – батьківська плата. 

Раціон харчування збалансований, дотримуються всі необхідні норми. 

Крім того, у 2014 році вживалися заходи щодо покращення матеріально-

технічної бази закладів:  

 

у ДНЗ „Берізка“: 

зроблено капітальний ремонт харчоблоку, стан якого на даний час 

повністю відповідає сучасним стандартам, кухня обладнана новим 

технологічним обладнанням; 

проведено капітальний ремонт побутової кімнати для персоналу ДНЗ з 

встановленням душової кабіни;  

проведено ремонт дорожнього покриття. 

Загальна вартість робіт та придбання склала 117,0 тис. грн.  

 

у ДНЗ „Червона шапочка“: 

проведено реконструкцію та ремонт трьох приміщень основної будівлі із 

заміною вікон на енергозберігаючі; 



відкрито додаткову групу, яку укомплектовано меблями, інвентарем та 

іншим спорядженням відповідно до вимог. Вартість робіт та придбання склала 

120,0 тис. грн.; 

проведено облаштування та асфальтування майданчика для паркування 

автомобілів, тротуару до закладу вартістю близько 35,0 тис. грн.  

Відкриття додаткової групи дало можливість частково розвантажити 

чергу дітей для направлення в ДНЗ при виконкомі. 

 

у ДНЗ „Ромашка“: 

проведено заміну частини системи водопостачання та водовідведення 

закладу; 

зроблено реконструкцію туалетних кімнат із заміною всієї сантехніки та 

облицюванням плиткою у двох групах; 

проведено косметичний ремонт двох групових та спальних кімнат; 

проводиться ремонт спортивного залу, кімнати „Казок“, кімнати ідей 

Сухомлинського та реконструкція туалетної кімнати. 

 

Крім того, для дошкільних навчальних закладів придбано: 

м’який інвентар – 98,9 тис. грн.; 

господарчий інвентар – 16,5 тис. грн.; 

миючі засоби – 40,0 тис. грн.; 

електротовари – 33,6 тис. грн.  

 

Позашкільна освіта 

 

 869 учнів з міста та сіл отримують якісні послуги з фізичного та 

естетичного виховання в Будинку дитячої та юнацької творчості та Станції 

юних техніків.  

Для функціонування цих закладів з коштів міського бюджету виділено 

1209,0 тис. грн., по загальному фонду і по спеціальному 866,6 тис. грн.  

Практично профінансовано – 1125,0 тис. грн., з міського бюджету            

410,0 тис. грн. і за рахунок субвенції в сумі 714,8 тис. грн. по загальному фонду 

та 255,9 тис. грн. по спеціальному.  

У 2014 році розпочато роботи по капітальному ремонту Будинку дитячої 

та юнацької творчості (підрядна організація „Укрпромбуд“ м.Прилуки). 

Виконано роботи по підсиленню фундаменту, улаштуванню каналізації, 

електропостачання, заміні вікон, улаштуванню сходів, пандусу, оздоблення 

внутрішніх стін та перестінків сухою штукатуркою. Роботи виконані на суму – 

268,0 тис. грн.  

З метою забезпечення якісного та змістовного літнього відпочинку дітей 

в міських закладах освіти реалізовано такі Програми, як: 

міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в 

профільному дитячому оздоровчому таборі „Юні умільці“ при БДЮТ –               

8400,0 грн.; 



міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в 

профільному дитячому оздоровчому таборі „Сузір’я“ при СЮТ – 8400,0 грн.; 

міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в таборі з 

денним перебуванням „Сонечко“ Калиновомостівської школи І-ІІ ступенів – 

8000,0 грн.; 

міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в спортивно-

оздоровчому таборі „Старт“ при ДЮСШ – 6300,0 грн. 

В рамках реалізації Програми „Шкільний автобус“ забезпечується 

безкоштовний підвіз учнів із сіл Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище –              

24,0 тис. грн., а з вересня 2014 року вирішено питання щодо підвезення 10 дітей 

із села Заріччя.  

У 2014 році міською радою були встановлені стипендії обдарованим 

учням 5-11 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста 

Пирятина віком до 18 років, які досягли найкращих результатів у таких 

номінаціях: освітня, спортивна та мистецька діяльність. В кожній із номінацій 

передбачено по три стипендії: перша – 500 грн.; друга – 300 грн.; третя –              

200 грн. 

У 2014-2015 навчальних роках стипендії призначено: 

в спортивній номінації: 

Полтавець О.В. (стрибки у висоту) – перша стипендія (чемпіонка України 

з двоборства – стрибки у висоту + 60 метрів у 2013, 2014 роках у своїй віковій 

категорії); 

Снаговському А.О. (стрибки у висоту) – друга стипендія (третє місце у 

чемпіонаті України з двоборства – стрибки у висоту + 60 метрів у 2013 році у 

своїй віковій категорії); 

в освітній номінації: 

Кремпосі Я.О. – перша стипендія (І місце у конкурсі Intel – Техно Україна 

2013 р.); 

Дівяніну С.В. – друга стипендія (ІІІ місце у конкурсі Intel – Техно Україна 

2013 р.); 

Рябку Р.С. – перша стипендія (ІІІ місце у конкурсі Intel – Техно Україна 

2013-2014 р.). 

 

На території міської ради функціонує Калиномоствіський сільський 

Будинок культури. 

Із міського бюджету на цей заклад культури виділено кошти в сумі                     

44,2 тис. грн., з яких використано 28,6 тис. грн.  

Впродовж 2014 року проводилися культурні заходи по відзначенню 

свят, які передбачені міською цільовою Програмою культурно-мистецьких 

заходів на 2014 рік, - свято „Проводи зими“, Міжнародний жіночий день            

8-го Березня, відкриття купального сезону на о.Масальський, День Перемоги, 

День захисту дітей, День Молоді, День Конституції, свято Івана Купала, День 

Незалежності, День міста, День села в с.Калинів Міст, День українського 

козацтва, День інвалідів, новорічно-різдвяні свята та інші. 



Для проведення культурно-мистецьких заходів з міського бюджету 

використано 33,5 тис. грн. (із запланованих 75,0 тис. грн.).  

У підпорядкуванні міської ради немає спортивно-фізкультурних закладів, 

але виконком міської ради постійно приділяє увагу розвитку фізичної культури 

і спорту на території міської ради. Так, в 2014 році: 

реалізовано міську цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту 

в м.Пирятин на 2014 рік – 58,76 тис. грн. 

Крім того, через реалізацію міської Програми культурно-мистецьких 

заходів проведено шахові турніри – 2,1 тис. грн. 

 

Повноваження  у  сфері  регулювання  земельних  відносин  та   

охорони  навколишнього  природного  середовища 

 

           Традиційно, одним із важливих питань в діяльності міської ради 

залишаються питання земельних відносин, як в обліку землі, так і по 

встановленню та справлянню платежів за землю.             

У зв’язку з прийнятим двадцять сьомою сесією Пирятинської міської 

ради шостого скликання від  26 червня 2013 року рішення „Про затвердження 

ставок орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення за їх цільовим та функціональним використанням у відсотковому 

відношенні до нормативної грошової оцінки земель м. Пирятин та сільських 

населених пунктів Пирятинської міської ради“ в 2014 році відділом із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради була проведена 

робота по укладанню додаткових угод до діючих договорів оренди землі. 

Складено 45 додаткових угод з фізичними особами-орендарями та 21 угода з 

юридичними особами-орендарями. Для прикладу, лише укладення додаткової 

угоди з ТОВ „Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“ 

надало змогу залучити до бюджету міста за 6 місяців 2014 року додаткові 

кошти від плати за землю на суму 115,0 тис. грн.  

       Протягом звітного року проводилася робота по укладенню нових 

договорів оренди землі в межах м.Пирятин (укладено 19 нових договорів на 

заміну договорів, термін яких закінчився), моніторингу плати за земельні 

ділянки комунальної власності, державної реєстрації земельних ділянок.  

       Робота щодо справляння плати за землю надала змогу виконати доходну 

частину міського бюджету. За 2014 рік до бюджету міста надійшло коштів від 

плати за землю на суму 3925,4 тис. грн., що становить 100,9 % запланованих 

надходжень.  

       В квітні 2014 року проведено щорічну інвентаризацію земельних ділянок 

наданих громадянам для ведення городництва в районі автошляху в напрямку с. 

Тарасівка (права сторона), в районі ДП „Пирятинське лісове господарство“ та в 

районі с.Ївженки. 

       Проблемним питанням в місті залишається виділення земельних ділянок 

для індивідуального молодіжного будівництва та в зв’язку з внесенням змін до 

Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей“ – для військовослужбовців, учасників антитерористичної 



операції в Донецькій і Луганській областях. Фактично вільні ділянки в 

існуючих межах міста відсутні. Але є житлові масиви (вулиці: Козацька, 

Польова, Дмитра Луценка, Зелена),  де в свій час були масово роздані земельні 

ділянки, проте забудова не проводиться, земельні ділянки використовуються не 

за призначенням, а для ведення городництва.  

У звітному році було проведено комісійне обстеження цього масиву. За 

результатами проведеної роботи готуються матеріали на вилучення  земельних 

ділянок, які використовувалися не за призначенням. Робота по виявленню 

таких ділянок проводитиметься і в подальшому. 

         У зв’язку з необхідністю облаштування нового міського цвинтаря у          

2014 році замовлено технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки 

в с.Верхоярівка з метою подальшого рівноцінного її обміну на земельну 

ділянку поряд із запроектованим цвинтарем для збільшення його площі. 

         Проблемним питанням відпочинку жителів міста в літній період є 

відсутність офіційно визначених місць для відпочинку – пляжів на території 

міста. Розуміючи цю проблему, міська рада ініціювала виділення частини 

земельної ділянки ДП „Пирятинський лісгосп“ у користування КП „Каштан“ 

для послідуючого облаштування на острові рятувального поста. На даний час 

КП „Каштан“ отримало первинну згоду постійного лісокористувача, яким 

являється ДП „Пирятинське лісове господарство“, та надіслало листи-

клопотання до Полтавського обласного управління лісового та мисливського 

господарства для погодження виділення земельної ділянки та до Полтавської 

обласної державної адміністрації про надання такого дозволу. Невирішеним 

залишається питання плати за користування зазначеною земельною ділянкою в 

мінімальному розмірі майже 16,0 тис. грн. щорічно на умовах договору 

земельного сервітуту. 

Впродовж 2014 року відділом із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради проводилася робота з врегулювання земельних 

відносин на території Пирятинської міської ради щодо обліку землі, 

погодження та затвердження технічної документації, виявлення земельних 

ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, встановлення та 

справляння платежів за землю. 

Протягом звітного періоду сесією міської ради прийнято 143 рішення із 

врегулювання земельних відносин. Відділом з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради підготовлено проекти рішень: 

19 – про продовження договорів оренди земельних ділянок з фізичними 

та юридичними особами; 

2 –  про припинення договорів оренди землі в зв’язку зі зміною власника 

будівель, розташованих на земельній ділянці; 

80 – про надання дозволів громадянам на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації (відновлення) меж 

присадибних земельних ділянок (індивідуальна забудова);  

70 – про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, 



господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства 

та передачу їх безоплатно в приватну власність громадянам міста;  

19 – про надання дозволів приватним підприємцям та юридичним особам 

на встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); 

5 – про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів; 

7 – про затвердження проектів відведення земельних ділянок для 

обслуговування індивідуальних гаражів.  

За звітний період відділом із земельних та екологічних питань розглянуто 

та опрацьовано 423 заяв і звернень із земельних питань (у 2012 – 428, у 2013 – 

448). Видано 2315 довідок про землю (у 2013 – 2110).  

 

Повноваження у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

 

 Впродовж року проводилися планові природоохоронні заходи та заходи 

по покращенню благоустрою міста, зокрема: 

придбано автогідропідіймач для обслуговування вуличного освітлення 

(вартість 584,4 тис. грн.) та для догляду за зеленими насадженнями у місті 

придбано висоторіз та бензопилу  (вартість 9,17 тис. грн. та 6,9 тис. грн. 

відповідно). 

придбано піскорозкидач для  належного утримання вулиць та тротуарів 

міста у зимовий період (вартість 47,5 тис. грн.);   

ліквідовано 7 стихійних сміттєзвалищ по вулицях Піонерська, Миру  

Завокзальна, Кулініча, Червоноармійська та у селах Заріччя і Голобородька;  

проведено озеленення території міста та територій прилеглих до ДНЗ на 

загальну суму 5148 грн.;  

проведено благоустрій території цвинтаря, частково встановлено паркан 

зі сторони вул. Кулініча;  

в рамках Всеукраїнської акції „Зробимо Україну чистою 2014“ проведено 

суботник за участю  підприємств, установ, організацій та  громадськості міста. 

До акції залучено 750 жителів міста;  

видано 28 ордерів на видалення зелених насаджень; 

спиляно 63 аварійних дерева;  

відновлено автобусну зупинку по вул. Абаканська (вартість робіт 3,5 тис. 

грн.);  

проведено сходки з жителями вулиць міста, за результатами яких 

розроблено та запроваджено 4 нових маршрути по охопленню системою збору 

та вивозу ТПВ приватного сектору;  

облаштовано 4 куточки благоустрою по вул. Леніна (вартість робіт з 

облаштування одного 6400 грн., загальна вартість 25,6 тис. грн.);  

встановлено „лавочку закоханих“ (вартість 5,5 тис. грн.);  



проведено роботи по частковому упорядкуванню міського сміттєзвалища 

(під’їздні шляхи)  на суму 20,08 тис. грн.;  

придбано та встановлено дитячі ігрові майданчики на житлових масивах 

по: вул. Червоноармійська, 44А, Червоноармійська, 155 А та Леніна,14;                 

проведено роботи по встановленню 20 урн по вул. Леніна, на майдані 

Незалежності (загальна вартість 8,0 тис. грн.);  

За спалювання опалого листя попереджено 49 осіб, притягнуто до 

адміністративної відповідальності  3 порушники. 

Проведено конкурс з благоустрою міста  „Найкращий будинок та 

благоустрій території“, визначено переможців у двох номінаціях. У номінації 

„Найкращий багатоповерховий будинок“ визначено 1 переможець - будинок   

№ 44 А по вул. Червоноармійська  (подарунок 2 садові лави). 

У номінації  „Найкращий приватний будинок“, змагалися три будинки.  

„Найкращий приватний будинок“: 

  1 місце - м.Пирятин, вул. Калініна, 57 (подарунок: садовий декор, 

підставка для квітів, квіти у вазоні); 

2 місце - м.Пирятин, вул. Петровського, 2/1 (подарунок: підставка для 

квітів, квіти у вазоні); 

  3 місце - м.Пирятин, вул. Дружня, 8 (подарунок: підставка для квітів, 

квіти у вазоні). 

Усі учасники конкурсу були нагороджені грамотами та пам’ятними 

табличками: „Двір зразкового порядку“ чи „Найкращий багатоповерховий 

будинок міста“. 

Проведено конкурс та визначено надавача послуг з вивезення побутових  

відходів на території м.Пирятин. 

З метою поліпшення естетичного вигляду фасадів будівель на вулицях 

міста, покращення благоустрою та належного утримання території м. Пирятин 

відділом із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

розроблений проект рішення та рішенням сесії внесено зміни до Правил 

благоустрою та утримання території міста Пирятина, зокрема щодо 

регулювання розміщення вивісок та табличок на торгових об’єктах, їх розміру 

та кольору. 

 

Стали переможцями Обласного конкурсу та отримали фінансування у 

розмірі 37,5 тис. грн. від Обласного  конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад Полтавської області на реалізацію проекту 

„Облаштування скверу „Фантазія“ для відпочинку в м.Пирятин“. 

 

На засіданні Клубу громадського діалогу, який створено в рамках 

реалізації польсько-українського проекту „Суспільний капітал для українського 

самоврядування. Клуби громадського діалогу у регіонах“ сім сільських рад 

району, а саме: Білоцерківська, Великокручанська, Дейманівська, 

Каплинцівська, Олександрівська, Сасинівська, Харківецька вирішили об’єднати 



зусилля з Пирятинською міською радою заради  вирішення проблеми з 

відходами на території вищезазначених населених пунктів.  

Командою проекту був розроблений проект  „Придбання сміттєвоза та 

контейнерів для покращення матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до 

чистоти довкілля Пирятинського краю“ для участі його у Конкурсі проектів 

співробітництва територіальних громад Полтавської області.  

06 листопада у міській раді відбулося підписання  проекту громадами-

партнерами. Після підписання проект був поданий на розгляд Конкурсу.             

Комісією з відбору проектів співробітництва територіальних громад 

Полтавської області даний проект визначено одним з п’яти найкращих проектів 

співробітництва громад, які набрали найвищу кількість балів у рейтингу. 

Об’єднання  зусиль громад дасть можливість не лише сформувати стійку 

комунальну інфраструктуру у сфері збору та утилізації ТПВ на території 

громад-учасників проекту, але й створить передумови по встановленню 

зв’язків між громадами, а подальше використання продукту проекту 

сприятиме їх поглибленню та спільному вирішенню інших проблем.  

 Реалізація заходів Проекту передбачає придбання сміттєвоза,                           

71 контейнера для збору ТПВ та облаштування 38 майданчиків для розміщення 

сміттєзбиральних баків.  

Загальна сума фінансування проекту становить 680,0 тис. грн. 

Даний проект отримує фінансування від проекту GІZ у розмірі                

20,0 тис. євро для реалізації заходів щодо покращення системи збору і вивозу 

твердих побутових відходів у м. Пирятин, селах Пирятинської міської ради та 

вище зазначених сільських радах.  

Подана заявка до Полтавського обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на фінансування у розмірі 1 млн. грн. та передбачені 

кошти з міського бюджету у розмірі 300,0 тис. грн. для проведення першої 

черги робіт по будівництву полігону твердих побутових відходів для 

м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області на місці існуючого 

невпорядкованого сміттєзвалища. 

Після розгляду тендерною комісією поданих пропозицій щодо 

проведення першої черги робіт по будівництву полігону твердих побутових 

відходів для м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області на місці 

існуючого невпорядкованого сміттєзвалища, у зв’язку зі зміною вартості 

складових кошторисної документації, гостро постає необхідність у коригуванні 

проекту. 

Для наведення належного санітарного стану на території міста міською 

радою залучалися тимчасово непрацюючі особи, які перебували на обліку в 

районному центрі зайнятості. 

Вивезення сміття по місту проводиться відповідно до розроблених 

графіків, тариф на вивезення сміття складає 3,75 грн. з особи на місяць.  

Як під час проведення Всеукраїнської акції „Зробимо Україну чистою 

2014“, так і у весняний та осінній період року допомогу у техніці для наведення 

належного санітарного стану  у місті (вивозу опалого листя та рослинних 



решток) надавали наступні підприємства: Пирятинський комбінат 

хлібопродуктів, ПП „Норе“, ТОВ „Сільськогосподарське підприємство 

комбікормовий завод, АТ „Пирятинський сирзавод“,                                       . 

Проводиться щоденна робота по збиранню ТПВ (вул. Леніна, вул. 

Червоноармійська, майдан Незалежності, Визволення, Кулініча). 

Необхідним на сьогодні залишається питання розробки схеми санітарної 

очистки міста та її практичне впровадження. 

Актуальним є продовження робіт по облаштуванню контейнерних 

майданчиків (в тому числі і приватний сектор) та придбання євроконтейнерів 

для збору ТПВ. 

У 2015 році продовжуватиметься робота по формуванню бригад з 

благоустрою КП „Каштан“ та  забезпеченню постійної їх роботи у місті. 

 

Повноваження  у  сфері  соціального  захисту  населення 

 

У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних 

фінансових можливостей виконком міської ради здійснив ряд заходів по 

соціальному захисту пільгових категорій населення. 

Впродовж останніх років, і цей рік не є виключенням, інвалідам по зору 

надавалась 50 % пільга по оплаті за послуги стаціонарного телефонного зв’язку 

на суму 3,0 тис. грн. (16 осіб).  

Комісією по попередньому розгляду матеріалів для надання разової 

грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам розглянуто         

40 заяв від інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників АТО і членів їх сімей, 

та інших категорій.  З міського бюджету надано цільову грошову допомогу на 

лікування в сумі 31,9 тис. грн. (в 2013 році – 18,2 тис. грн.), з них:                            

14 онкохворим – 14,4 тис. грн.; 11 тяжкохворим – 7,55 тис. грн.; 3  учасникам 

АТО –  3,0 тис. грн.; 12 особам – 6,95 тис. грн. 

Протягом року 20 особам, які здійснили поховання, надано допомогу  на 

поховання громадян, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не 

працювали, не були підприємцями та не перебували на обліку в районному 

центрі зайнятості, на загальну суму 10,0 тис. грн.  

Питання опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом 

здоров’я не можуть самостійно забезпечити свої права і здійснювати обов’язки, 

допомагає виконкому вирішувати його дорадчий орган – опікунська рада.  

За звітний період опікунська рада провела 6 засідань, на яких розглянуто 

11 справ та прийнято відповідні рішення. 

Відповідно до рішення виконкому в комунальному підприємстві 

„Каштан“  було створено додаткові робочі місця для організації та проведення 

оплачуваних громадських робіт згідно з укладеним з районним центром  

занятості  договором. На зазначені цілі з міського бюджету використано              

47,3 тис. грн. (відпрацьовано 558,5 людино-днів). Ці заходи сприяли 

покращенню благоустрою міста та матеріальному стану тимчасово безробітних 

осіб та їх сімей. 



Для проведення заходів по відзначенню пам’ятних дат, пов’язаних з 

Чорнобильською трагедією, вшанування пам’яті померлих громадян, 

постраждалих від Чорнобильської катастрофи, проведення поточного ремонту 

меморіальної стіни біля пам’ятника та благоустрою території виділено з 

міського бюджету та передано управлінню праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації кошти в сумі 14,0 тис. грн. 

Щоквартально надавалася грошова допомога на оплату житлово-

комунальних послуг  батькам, які втратили своїх синів у бойових діях в 

Афганістані, на загальну суму 2,8 тис. грн. 

На виконання міської цільової Програми підтримки членів сімей 

військовослужбовців, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову службу та які несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції, надано матеріальну 

допомогу 61 сім’ї для оплати за надані житлово-комунальні послуги на 

загальну суму 12,2 тис. грн.  

З метою підтримки цієї ж категорії сімей  надано  матеріальну цільову 

допомогу на харчування 22 дітям-учням 1-11 класів на загальну суму                  

11,4 тис. грн. Крім того, 10 дітей дошкільного віку звільнено від батьківської 

плати за харчування в ДНЗ.    

В рамках співпраці міської ради з Пирятинською районною організацією 

інвалідів „Союзу організацій інвалідів України“ профінансовано заходи Клубу 

інвалідів „Мрія“ на суму 2,1 тис. грн. 

Підтримуючи обдаровану молодь, спортсменці першого розряду, члену 

юнацької збірної команди Полтавської області, чемпіонці України з двоборства 

Полтавець О.В. щомісяця здійснювалася виплата матеріальної допомоги на 

харчування на загальну суму 2,4 тис. грн.  

Соціальний захист ветеранів війни, армії та праці забезпечується 

Програмою районної організації ветеранів, на що з міського бюджету виділено 

8,6 тис. грн. 

Для оздоровлення  дітей-сиріт було придбано 10 путівок у спортивно-

оздоровчий табір „Ковпаківець“ (Ново-Санжарський район) на суму                       

21,5 тис. грн. 

 

Повноваження  щодо  забезпечення  законності,  правопорядку, 

охорони  прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян 

 

В 2014 році забезпечено захист законних прав громадян в цивільних, 

адміністративних, господарських судах (прийнято участь в більш ніж 70 

судових засіданнях та проведено контроль на предмет правомірності позовних 

заяв про визнання права власності на нерухоме майно, поновлення строку 

прийняття спадщини та ін.). 

Проведена претензійна робота з суб’єктами господарювання в сфері 

земельних відносин.  

Працює громадська приймальня по наданню безоплатної юридичної 

допомоги (надана правова допомога 20 громадянам). 



Проведена робота щодо передачі до комунальної власності безхазяйного 

нерухомого майна та спадщини громадян, яка визнана судом відумерлою 

зокрема: ½ частина житлового будинку по вул. Пушкіна, 56 в м.Пирятин.  

За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання 

працівниками міської ради розроблено та укладено 234 господарських 

договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання 

послуг та договорів про  пайову участь (внесок) замовника у створені і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів 

містобудування на території м. Пирятин на загальну суму 63486,00 грн. 
 

Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення 
 
В судовому порядку здійснюється захист інтересів недієздатних осіб та 

дітей позбавлених батьківського піклування зокрема: розгляд заяв  

Пирятинського психоневрологічного будинку – інтернату, громадянина 

Кир’янової М.В., Божка М.М. та інших.  

Проведено планову перевірку Пирятинського психоневрологічного     

будинку – інтернату на предмет виконання Правил опіки і піклування. 

Успішно функціонує опікунська рада при виконавчому комітеті міської 

ради (проведено 6 засідань на яких розглянуто 11 звернень). Розглянуто заяви 

громадян щодо призначення їх опікунами над недієздатними рідними та 

близькими особами зокрема заяви громадян Жиленка М.Л. та Пунька О.В.  та 

інших.  

 

Діяльність адміністративної комісії при виконкомі міської ради 

 

Адміністративною комісією при виконкомі міської ради розглянуто 38 

адміністративні протоколи, а саме: 

ст. 152 КУпАП „Порушення правил благоустрою“ – 14 справ; 

ст. 154 КУпАП „Порушення правил тримання собак і котів“ – 1 справа; 

ст. 156 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі алкогольними напоями 

і тютюновими виробами“ – 1 справа; 

ст. 179 КУпАП „Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 

на виробництві“ – 2 справи; 

ст. 180 КУпАП „Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння“ – 11 

справ; 

ст. 182 КУпАП „Порушення правил додержання тиші в населених 

пунктах і громадський місцях“ – 2 справи; 

ст. 183 КУпАП „Неправдиві повідомлення міліції“ – 7 справ; 

 

За розглянутими адміністративними справами: 

притягнуто до адміністративної відповідальності 30 осіб, з них: оштрафовано 

32 особи, накладено штрафів на загальну суму 6001,00 грн., з яких сплачено 

добровільно 1683,00 грн., стягнуто примусово 1275,00 грн.;  



звільнено від адмінвідповідальності з оголошенням усного зауваження – 1 

особи; 

Зокрема притягнуто до адміністративної відповідальності осіб за продаж 

алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, громадянку Опанасенко 

О.Ю. за ч.2 ст.156 КУпАП. 

 

2014 рік був непростий.  

Революція Гідності змінила свідомість людей. Події останнього року 

створили напружену ситуацію в нашому суспільстві. Нам  довелося пережити 

багато жахливих подій, про які раніше ми не могли й подумати в ХХІ столітті, 

ми втратили 5 земляків – справжніх патріотів, які віддали своє життя, 

відстоюючи територіальну цілісність нашої держави, єдність народу, 

незалежність України. Своє відношення до цих подій ми засвідчили ще 3 

грудня 2013 року  – підняттям прапора Євросоюзу.  

Про все, що зараз відбувається в країні, у бюджетній сфері, висловлювали 

свої застереження щодо впровадження реформи місцевого самоврядування та 

колізії в законодавстві  ще в ході реалізації проектів та програм, на засіданнях 

сесії міської ради,  фахових майстернях  АМУ та на Конференціях АММУ 

впродовж другого півріччя 2014 року. Ми передбачали проблеми в місцевому 

бюджеті з введенням нових податків, виключенням з нього ПДФО. Показовим є 

приклад передачі повноважень по дошкіллю.  

Тому дуже важлива атмосфера, в якій ми працювали. Були суперечки, 

полеміка, часом дуже спекотна, але ми незмінно виходили на необхідні для 

жителів міста рішення.  

Зрозуміло, що простим людям важко розрізнити де чиї повноваження, 

повірити і зрозуміти, що маючи в бюджеті міської ради чесно зароблених                

8 млн. грн., ми не можемо ними скористатися. А на цю суму скільки можна 

було б зробити для міста і по ремонту вулиць, тротуарів, житлового фонду … У 

цьому році неодноразово доводилося відстоювати наші прозиції перед 

казначейством  в тому жорсткому режимі економії, в якому жила вся країна. 

Ми рахували кожну копійку. Але незважаючи на величезні проблеми з 

казначейським обслуговуванням, станом проплат за взятими зобов’язаннями, 

залученням до виконання робіт підрядних організацій, нам вдалося зробити 

немало, але попереду завдань ще більше, бо в нас ще багато роботи по 

вирішенню проблем громади. Думаю, що такий підхід нам вдасться зберегти і 

надалі, незважаючи на головну суспільну подію цього року - вибори до 

місцевих рад, яка, як правило, характеризується підвищенням рівня 

політичного суперництва.  

Тож аби гідно пройти 2015 рік, який до того ж узяв старт із нестабільної 

політичної ситуації в країні, а якщо називати все своїм ім’ям, то справжньої 

політичної кризи, котра несе за собою економічні негаразди, працювати нам 

слід удвічі-тричі краще. Хорошого результату можна досягти лише завдяки 

спільній, кропіткій та злагодженій праці колективу міської ради, членів 

виконавчого комітету, депутатського корпусу і громадськості. Тому я 

впевнений, що  Пирятин – вистоє, оскільки ми звикли розраховувати винятково 



на себе і нам що протиставити спокусі популізму, пустослів'я і бездоказовій 

риториці.  

З цією надією я і бажаю всім подальшої успішної роботи на благо нашої 

України, на благо нашого улюбленого Пирятина! 

Хочу подякувати всім, хто вкладає частину душі і серця в спільну справу 

– покращення життєдіяльності нашого міста. Розраховую на співпрацю з усіма 

конструктивними силами міста, тими, хто націлений на результат і ділове 

співробітництво. 

На завершення дякую всім за увагу і підтримку! 
 

 

 

 

 


