
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок п’ятої сесії шостого скликання 

 

 

04 березня 2015 року                                                                                                  № 35 

 

 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2015 рік   
 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, розглянувши та обговоривши Програму 

економічного і соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради на 2015 рік, розроблену відповідно до статті 18 Закону України „Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2015 рік (додається). 

2. Вважати основними завданнями для Пирятинської міської ради та її 

виконавчих органів в 2014 році: 

 підвищення ефективності використання міських ресурсів і комунального 

майна, діяльності комунальних підприємств;  

 виконання комплексу заходів з метою підвищення добробуту громадян, 

поліпшення якості соціальних  та  комунальних  послуг. 

3. Виконавчому комітету міської ради разом з підприємствами, 

організаціями та установами міста забезпечити виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради на 2015 рік. 

4. Відповідальність та контроль за виконанням рішення покласти на 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

відповідно до розподілу функціональних повноважень, секретаря міської ради 

Новікова О.О. та голів постійних комісій міської ради. 
 

 

Міський голова              О.РЯБОКОНЬ 

  
 

http://www.docufreezer.com/order
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ВСТУП 
 

Програму економічного і соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради на 2015 рік (далі – Програма) розроблено відділами 

Пирятинської міської ради відповідно до чинного законодавства України та з 

урахуванням пропозицій постійних депутатських комісій. 

З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку міста, 

на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб 

територіальної громади і можливостей міського бюджету на 2015 рік визначено 

цілі, пріоритети та завдання виконавчих органів Пирятинської міської ради, 

розроблено заходи щодо їх реалізації. 

Головними цілями визначено: 

підвищення ефективності використання міських ресурсів і комунального 

майна, діяльності комунальних підприємств;  

виконання комплексу заходів для підвищення добробуту громадян, 

поліпшення якості соціальних  та  комунальних  послуг. 

Перевага надаватиметься розвитку підприємств житлово-комунального  

господарства, впровадженню ними енергозберігаючих технологій, залученню 

інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва в пріоритетних 

галузях економіки, підвищенню рівня транспортно-дорожнього господарства, 

формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку, збільшенню доходів 

та підвищенню рівня зайнятості населення, підтримці його найуразливіших 

верств, покращанню житлових умов городян, збереженню і захисту їх здоров’я, 

забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісної освіти, розвитку 

культури, покращенню якості надання муніципальних послуг. 

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання 

визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя 

населення,  інвестиційно-інноваційної активності у м.Пирятин. 

Програмою враховано пропозиції структурних підрозділів виконавчих 

органів міської ради та передбачено реалізацію міських цільових програм, 

основні напрямки роботи  комунальних підприємств міста. 

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.  

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Пирятинською 

міською радою за пропозиціями виконавчих органів ради, а також при 

уточненні бюджету м.Пирятин на 2015 рік. 

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2015 році, 

здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  

виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради. 
 

І. ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1. Оцінка  поточної  ситуації 

Робота міської ради у сфері економічної політики протягом 2014 року 

стала ознакою створення стабільної бази для економічного зростання і була  

спрямована на підвищення ефективності економіки, забезпечення зростання  

доходів населення міста, підвищення соціальних гарантій. 

У 2014 році до міського бюджету залучено 17145,2 тис. грн. Найбільшу 

питому вагу у структурі загального фонду займав податок з  доходів фізичних 



осіб – 35,2 %. Основним платником податку з доходів фізичних осіб є приватне 

АТ „Пирятинський сирзавод“. Забезпечено збільшення  податкової бази. За 

вказаний період до міського бюджету надійшло 11830,8 тис. грн. податків  та  

зборів, що більше  рівня минулого  року  на  807,5 тис. грн.  або  на  7,5 %.      

За рахунок коштів міського бюджету проводилося фінансування  статей 

видатків, яке за минулий рік склало по загальному фонду                            

12134,5 тис. грн., по  спеціальному – 3881,2 тис. грн. 

Проводилося  фінансування  видатків  по  апарату  управління,  

дошкільній  та  позашкільній  освіті,  житлово-комунальному  господарству,  

соціальному  захисту  та  іншим  видаткам,  які  передбачені  Бюджетним  

кодексом. Проводилися заходи по енергозбереженню, а саме: у дошкільному 

навчальному закладі „Берізка“ замінено опалювальний котел. У двох 

дошкільних закладах „Берізка“ та „Червона шапочка“ проведено асфальтування 

дворів.  

           Розпочато роботи по капітальному ремонту Будинку дитячої та юнацької 

творчості загальною вартістю 1 244,0 тис. грн. Впродовж 2014 року виконано 

загально-будівельні роботи на суму 241,5 тис. грн. 

           Проведено значний обсяг робіт по реконструкції книжкового магазину 

„Райдуга“. 

          у 2014 році проведено ремонтні роботи житлового фонду, зокрема  

капітальний ремонт м’якої покрівлі на суму 245,0 тис. грн.   

Проводилося  фінансування  цільових  програм,  завдяки  чому  був  

підтриманий розвиток  житлово-комунального  господарства (3761,6 тис. грн.),  

фізкультури  та  спорту (65,0 тис. грн.), соціального  захисту  населення               

(76,8 тис. грн.). 

При закладах освіти, відповідно до міських цільових програм, 

організовувалися  оздоровчі  табори для оздоровлення та відпочинку дітей,  які  

відвідують  Станцію  юних техніків, Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості.  

В  оздоровчих  таборах області та за її межами оздоровлювалися діти-сироти  та  

діти, позбавлені батьківського піклування. Всього на оздоровлення дітей  

витрачено 52,6 тис. грн. 

 Комунальна  інфраструктура  міста  недостатньо  розвинута  та  потребує  

вдосконалення. Необхідно вирішити ряд проблем щодо поліпшення  

теплопостачання,  водопостачання,  освітлення  вулиць міста. 

Наявна  мережа  вуличного  освітлення  недостатня. Впродовж 2014 року, 

у зв’язку з об’єктивними причинами заходи по реконструкції вуличного 

освітлення не проводилася. 

Дороги  в  місті  потребують  проведення  різного  виду  ремонтів.                             

Для проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарів, заїздів, 

відмосток, доріг у 2014 році використано 2 412,6 тис. грн. 

Впродовж року в полі зору виконкому міської ради перебувала  робота 

комунальних підприємств міста. Завдяки скоординованій роботі виконкому 

міської ради та комунальних підприємств вдалося досягти беззбиткових 

результатів роботи за минулий рік.   

Проблемним  питанням  для  міської  ради  залишається  встановлення  

меж міста. Продовжено роботу по виготовленню Генерального плану міста.  



Виготовлено історико-архітектурний опорний план, проведено 

топографо-геодезичні роботи. В 2015 році буде продовжено роботу  в цьому 

напрямку.  

Економічні  чинники  не  впливали  позитивно  на  розвиток  малого  та  

середнього  підприємництва.  

Бюджет Пирятинської міської ради міг би отримати значно більше   

коштів від сплати податку на доходи фізичних осіб, проте на це впливають 

наступні чинники:  

низька ефективність управління державними підприємствами, зокрема, з 

боку Державної акціонерної компанії Філії ДП „Державна продовольчо-зернова 

корпорація України“ „Пирятинський комбінат хлібопродуктів“; 

недостатній розвиток підгалузей рослинництва разом із відсутністю 

спеціалізованого тепличного господарства для поставки продукції у 

міжсезонний час призводить до зниження обсягів виробництва та реалізації 

продукції переробного підприємства ТОВ „Пирятинагроконсерв“; 

висока конкуренція на внутрішніх і зовнішніх ринках промислових 

товарів призводить до зниження реалізаційного потенціалу і погіршення 

фінансового стану ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „Оріон“ та інших. 

           Важливим чинником для поповнення міського бюджету є збільшення  

кількості зайнятого населення, створення нових робочих місць. На виконання 

міської цільової Програми занятості населення на 2014 рік, на рівних умовах 

співфінансування – коштів міського бюджету та районного центру занятості, до 

робіт з благоустрою міста залучалися тимчасово не працюючі громадяни, які 

проживають на території міської ради. Ними відпрацьовано 558,5 людино-днів.    

Збільшується  навантаження  на  навколишнє  середовище: скорочується  

кількість  зелених  насаджень,  постійно підвищується  інтенсивність  руху  

автотранспорту  центральними  вулицями  міста.   

Впродовж минулого року проводилися планові природоохоронні заходи. 

Для догляду за зеленими насадженнями придбано висоторіз та бензопилку 

(вартість яких 9170,0 грн. та 6900,0 грн. відповідно). Для належного утримання 

вулиць та тротуарів міста у зимовий період придбано піскорозкидач. Частково 

упорядковано міське сміттєзвалище. 

Для виховання екологічної свідомості мешканців міста, в тому числі 

школярів, у 2014 році частково реалізовано міську цільову Програму еколого-

просвітницької роботи. 

Виконано міську цільову Програму фінансування потреб комунального 

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

Реалізація цієї програми дала можливість терміново виконувати роботи по 

ремонту внутрішньо-будинкових систем водо-, теплопостачання та 

водовідведення, покрівель будинків.   

Системну роботу щодо збору та вивезенню твердих побутових відходів 

комунальне підприємство „Каштан“ проводило, використовуючи сучасний 

сміттєвоз на базі автомобіля МАЗ. 

З метою благоустрою міста та наведення належного стану в місті 

облаштовано куточки благоустрою: встановлено лавочки з мощенням, а також 

по вулиці Леніна та на майдані Незалежності встановлено вуличні стаціонарні 

урни. 



Вже другий рік поспіль виконкомом міської ради проводився міський 

конкурсу з благоустрою міста „Найкращий будинок та благоустрій території“. 

З метою реалізації спільного проекту міською радою спільно з 

Олександрівською, Дейманівською, Харківецькою, Сасинівською, 

Каплинцівською та Білоцерківською  сільськими радами підготовлено проект 

по співробітництву „Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення 

матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до чистоти довкілля 

Пирятинського краю“, який спрямований на створення умов в населених 

пунктах міської та сільських громад-партнерів по впровадженню ефективної 

системи збирання та вивезення твердих побутових відходів, обмеження їх 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, 

збільшення потужностей комунального підприємства „Каштан“ із збирання 

ТПВ та підвищення екологічної культури і свідомості членів громад-партнерів. 

Спільний проект отримав перемогу на Конкурсі проектів співробітництва 

територіальних громад Полтавської області та буде фінансуватися в рамках 

проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) „Реформа 

управління на сході України“.  

У місцевих засобах масової інформації: в районній газеті „Пирятинські 

вісті“ започатковано постійну рубрику „Благоустрій“, на телеканалі ПП „ТРК 

„Пирятин“ та на веб-сайті міста Пирятина та Пирятинського району 

висвітлювався хід виконання заходів щодо покращення благоустрою, 

друкувалися оголошення про проведення акції „Зробимо Україну чистою 2014“,  

інші питання.  

Найбільш проблемним питанням залишається на сьогодні своєчасне та 

єфективне обслуговування місцевого бюджету органами Держказначейства. 

Через введення так званих „лімітів“ Держказначейством не було  своєчасно 

забезпечено  підкріплення коштів на здійснення видатків, тому на даний час 

існує кредиторська заборгованість за придбані товари, надані послуги, 

проведені роботи. А це, в свою чергу, ставить під загрозу виконання Програми 

та несе негативний суспільний резонанс серед активу громади міста, задіяного в 

її реалізації.  

2.  Основні проблеми 

Освіта: 

недостатньо оновлено матеріально-технічну базу, не в повній мірі   

достатнє  інформаційно-методичне  забезпечення  дошкільних  навчальних  

закладів; 

потреба  в   проведенні  капітальних  та  поточних  ремонтів  закладів  

освіти. 
 

Культура: 

необхідність проведення капітального  ремонту приміщення 

Калиновомостівського сільського Будинку  культури; 

неможливість  забезпечення в ньому належного  температурного  режиму. 
 

Фізкультура  і  спорт: 

недостатнє  фінансування  галузі  фізичної  культури  і  спорту; 



відсутність  достатньої  кількості  спортивних  споруд,  які  б  відповідали  

сучасним  вимогам. 
 

Житлово-комунальне  господарство: 

обмеженість  фінансових  ресурсів; 

недостатній  розвиток  системи  комунальної  інфраструктури  в  місті; 

заборгованість  споживачів  за  спожиті  комунальні  послуги; 

невідповідність  тарифів  на житлово-комунальні  послуги  їх 

собівартості; 

складний  фінансовий  стан  комунальних  підприємств; 

фізичне  старіння  житлового  фонду,  комунікаційної  інфраструктури; 

недостатній  автомобільний парк  сміттєзбиральних машин; 

відсутність місцевих спеціалізованих підрядних організацій, які здатні 

забезпечити   повний комплекс будівельно-монтажних робіт у місті. 
 

Будівництво: 

недостатність  забезпечення  житлом  населення,  в  тому  числі  

незахищених  верств; 

відсутність нового  Генерального  плану  міста,  що  ускладнює  

проведення  зонування  забудови  міста; 

відсутність  централізованого  водовідведення  в  окремих  житлових  

масивах  міста. 
 

Підприємництво:  

недосконалість податкового законодавства, його неврегульованість на  

законодавчому рівні; 

відсутність прийнятних умов кредитування для малого підприємництва; 

вузький спектр надавачів послуг у сфері будівництва, житлово-

комунального господарства, надання побутових послуг; 

одноманітність наявних в місті видів діяльності, що  створює занадто 

високу конкуренцію  та  напругу в підприємницькому середовищі; 

відсутність діяльності, пов’язаної з дозвіллям (спорт, туризм, культура, 

активний відпочинок) перш за все для молоді;  

відсутність діяльності, пов’язаної з використанням рекреаційного, 

заповідного та туристичного потенціалу Національного природного парку 

„Пирятинський“ та ДП „Пирятинське лісове господарство“; 

недостатній рівень  професійних  знань  і  досвіду  підприємців-

початківців  щодо  ведення  підприємницької  діяльності  у  сучасних  умовах, 

реалізації бізнес-ідей; 

невпевненість  підприємців  у  стабільності  умов  ведення  бізнесу. 
 

Соціальний  захист: 

недостатнє  фінансування  погіршує  функціонування  соціальної  та  

гуманітарної  сфери  на  рівні  державних  стандартів. 
 

Земельні  відносини: 

необхідність розширення та встановлення нових меж міста. 
 

 



Залучення  інвестицій:  

відсутність  переліку  земельних  ділянок  для  відведення, продажу,  

реконструкції  та  забудови. 
                                         

3. Шляхи  вирішення  проблем 

Погашення підприємствами – боржниками податкового боргу по податку 

з  доходів  фізичних  осіб;      

покращення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти; 

проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти та 

культури; 

ефективна підтримка малого і середнього бізнесу; 

розвиток житлово-комунального господарства міста; 

покращення якості питної  води; 

озеленення житлових масивів, розвиток квітникарства в місті; 

посадка захисної лісосмуги навколо території Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд; 

придбання сміттєзбиральної та інших видів техніки;  

проведення  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності; 

виконання  робіт  по  реконструкції  очисних  споруд; 

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ; 

проведення  капітальних  та  поточних  ремонтів  доріг  міста; 

переведення  закладів  освіти  на  енергозберігаючі  системи  опалення; 

покращення якості надання адміністративних послуг шляхом 

облаштування Центру муніципальних послуг. 
 

4. Інструменти виконання 

1. Закон України  „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Закон України  „Про  державний  бюджет  на 2015 рік“. 

3. Бюджетний кодекс України. 

4. Податковий кодекс України. 

5. Міський бюджет на 2015 рік. 

6. Комісія по наповненню міського бюджету. 

7. Комісія по розгляду регуляторних актів. 

8. Комісія з питань укомплектування комунальних дошкільних 

навчальних закладів, розміщених на території Пирятинської міської ради. 

9. 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. 

10. Архітектурно-будівельна рада. 

11. Комісія з конкурсних торгів. 

12. Комісія з питань вибору земельних ділянок. 

13. Комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають 

видаленню. 

14. Опікунська рада. 

15. Адміністративна комісія. 



16. Комісія по попередньому розгляду матеріалів для надання разової 

грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам. 

17. Комісія щодо контролю за дотриманням стандартів, нормативів, норм, 

порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг. 

18. Комісія по здійсненню контролю за додержанням правил при 

нарахуванні тарифів на житлово-комунальні послуги. 

19. Постійно діюча міжвідомча комісія для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від мереж ЦО. 

20.  Комісія по розгляду питань з підготовки регуляторних актів. 

21.  Житлово-побутова комісія. 

22.  Комісія з безпеки дорожнього руху.  

23.  Об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій. 

24. Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Пирятинської міської ради. 

25. Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад в апараті 

виконавчого комітету. 

26. Комісія з проведення експертизи цінності документів виконкому 

міської ради. 

27. Дорадча група з питань доступу до публічної інформації при 

Пирятинській міській раді. 

28.  Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. 

29.  Евакуаційна комісія. 

30.  Рада підприємців. 

31.  Реалізація міських цільових програм, а саме: 

висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2015 рік; 

відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в  профільному  таборі відпочинку з 

денним перебуванням „Юні  умільці“  при  Будинку дитячої та юнацької 

творчості влітку 2015 року; 

відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в    таборі  з  денним  перебуванням   

„Сонечко“ при Калиновомостівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів в 

2015році; 

дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням  „Сузір’я-Z“  при 

Пирятинській станції юних техніків влітку 2015 року;  

відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в  спортивно- оздоровчому  таборі 

„Старт“  при  Пирятинській дитячо-юнацькій спортивній школі влітку                

2015 року; 

 „Шкільний  автобус“ на 2015 рік; 

соціального  захисту  населення міста Пирятин на 2015 рік; 

підтримки членів сімей військовослужбовців, мобілізованих на військову 

службу та несуть службу по контракту, які проживають на території населених 

пунктів Пирятинської міської ради, на 2015 рік; 

оздоровлення  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених батьківського  

піклування,  на  2015 рік; 

всебічний  захист  законних  прав,  соціальних  економічних  інтересів  

ветеранів,  пенсіонерів,  інвалідів  та  інших  малозахищених  верств  населення  

на  2015  рік; 



капітального  ремонту та реконструкції житлового  фонду міста Пирятина 

на 2015 рік; 

відновлення мереж водопостачання  комунального підприємства 

„Пиряитинський міський водоканал“ на 2015 рік; 

розвитку  комунального підприємства  „Пирятинський  міський  

водоканал“ на 2015 рік; 

утримання служби благоустрою комунального підприємства  „Каштан“ 

на 2015 рік; 

зайнятості населення м.Пирятин на 2015 рік; 

розвитку комунального підприємства  „Готель „Пирятин“ на 2015 рік; 

фінансування     потреб     комунального    підприємства    „Каштан“    на                   

утримання об’єктів комунальної власності на 2015 рік; 

культурно-мистецьких  заходів  на  2015 рік; 

розвитку фізкультури і спорту в місті Пирятині на  2015 рік; 

з реконструкції та будівництва систем газопостачання багатоквартирних 

житлових будинків в м.Пирятин на 2015рік; 

утримання та розвитку комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ на 2015 рік; 

розвитку та збереження зелених насаджень у м.Пирятин на 2012 –                

2016 роки; 

діяльності  Пирятинської  міської  ради  на  2015 рік; 

стипендії міської ради обдарованим дітям міста Пирятина на 2015 рік; 

організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятина у літній 

період 2015 року; 

еколого-просвітницької роботи на 2015 рік; 

взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики злочинності 

на території Пирятинської міської ради на 2015 рік; 

з кредитування державної житлової програми „Власний дім“ на 2015 рік; 

утримання та розвитку комунальних дошкільних навчальних закладів, які 

розташовані на території Пирятинської міської ради, на 2015 рік; 

капітального ремонту Будинку дитячої та юнацької творчості на 2015 рік. 
 

5. Очікувані результати 

1. Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств 

міста, технічного стану приміщень закладів дошкільної освіти. 

2. Проведення заходів енергозбереження в закладах освіти та 

комунальних підприємствах. 

3. Приведення тарифів у відповідність до собівартості наданих послуг. 

4. Оздоровлення та відпочинок дітей різних категорій в літній період. 

5. Створення позитивного інвестиційного іміджу міста. 

6. Встановлення режиму раціонального використання земель і забудови 

територій. 

7. Розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем, підвищення 

екологічної свідомості громадян міста. 

8. Збереження житлового фонду комунальної власності. 

9. Утримання та освітлення  доріг міста.  

10. Активізація громади та залучення її до вирішення проблем міста. 



11. Надання якісних муніципальних послуг виконавчим комітетом міської 

ради. 
 

ІІ.  РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЖКГ), 

БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА 
 

1.1. Оцінка  поточної  ситуації 

Житлово-комунальне господарство міста – важлива сфера 

обслуговування населення та підприємств міста. 

У сфері житлово-комунального господарства міста працюють чотири 

основні комунальні підприємства: „Каштан“, „Пирятинський міський 

водоканал“, Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди, „Готель „Пирятин“, 

які надають населенню та юридичним особам послуги з водопостачання, 

водовідведення, утримання житлових будинків та прибудинкових територій, 

виконують роботи по догляду за дорогами, тротуарами та іншими елементами 

благоустрою, забезпечують туристів та гостей міста тимчасовим проживанням. 

Комунальна інфраструктура міста не достатньо розвинута та потребує 

удосконалення: на території міської ради не всі вулиці міста Пирятина мають 

централізоване водопостачання; значна кількість житлових будинків потребує 

поліпшення якості теплопостачання та переведення на індивідуальне опалення. 

Підприємства галузі знаходяться в скрутному фінансовому стані, що не 

дає можливості належно утримувати основні виробничі фонди і засоби 

виробництва, що впливає на якість надання послуг. 

На виконання Закону України „Про об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків“ та з метою покращення створення умов утримання 

багатоквартирних будинків у місті функціонують 3 кооперативи, 5 об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які володіють та управляють 

житлом. З метою підтримки ОСББ „Геолог“ та вирішення питання щодо 

поточного ремонту силового кабелю реалізовано міську цільову Програму 

співфінансування Пирятинської міської ради та ОСББ „Геолог“ щодо 

поточного ремонту силового кабелю по вул. Мікромістечко, 9 в м.Пирятин. 

З метою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, 

покращення житлово-побутових умов сімей, які проживають в сільських 

населених пунктах міської ради, у 2014 році міською радою розроблено та 

затверджено міську цільову Програму з кредитування „Власний дім“.  

Для упорядкування розміщення тимчасових споруд, торговельних 

майданчиків та засобів пересувної мережі міською радою затверджено Порядок 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у 

місті Пирятин. 
 

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. 



З метою стягнення заборгованості з боржників за надані КП „Каштан“ 

послуги до відділу державної виконавчої служби Пирятинського районного 

управління юстиції передано 30 судових наказів на загальну суму 75,9 тис.грн. 
 

Впродовж 2014 року комунальним підприємством „Каштан“ проведено  

аварійно-відновлювальні роботи:  

по заміні силового електрокабелю багатоквартирного житлового будинку 

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

ремонту електрокабелю житлового будинку по вул. Короленка, 17 – 

4790,95 грн.;  

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

44А, 66А;  

ремонту каналізації по вул. Полтавська, 10,  вул. Червоноармійська, 4А, 

44А, 66А;  

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

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

ремонту електрощитових житлових будинків по вул. Червоноармійська, 

44А, вул. Леніна, 14, вул. Пролетарська, 2;  

заміну 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:           

вул. Полтавська, 3, 6, Абаканська, 102А – на загальну суму 244, 98 тис. грн. 

(площа виконаних робіт -1839,7 кв. м)   
 

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 з водопостачання та 

електрозабезпечення складає – 292,664 тис. грн. 
  

Проведено ремонтні роботи по житловому фонду:  

Відремонтовано під’їзди в житлових будинках: вул. Полтавська, 7, 10, 

вул. Червоноармійська, 4А, 64, 66А, 33, вул. Леніна, 14, 31, 31. 

Проведено заміну стояків водовідведення та водогону: вул. Полтавська, 5, 

6,10, вул. Леніна, 14, 45, вул. Червоноармійська, 4А, 44А, 62, 66, 66А, 66Б. 

Відремонтовано теплотраси до багатоквартирних житлових будинків по: 

вул. Червоноармійська, 64, 66А, 4А, вул. Полтавська, 10, 5. 

Проведено заміну кабелю електропостачання житлового будинку по     

вул. Полтавська, 6,7. 



Відремонтовано покрівлі житлових будинків: вул. Полтавська, 6, 7,               

вул. Червоноармійська, 66А, 66Б, 4А, 4Б, 7, 44А, 155, вул. Короленка, 15,              

вул. Леніна, 33, вул. Радянська, 24 

Відремонтовано вентголовки житлових будинків: вул. Короленка, 15, 17, 

вул. Замок, 28. 

Замінено  задвижки вжитлових будинках: вул.  Абаканська,102А, вул. 

Полтавська, 2, 3, вул. 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 поточні 

ремонти тротуарів по вул. Леніна, 38 від магазину „Фора“ до заїзду до 

Пирятинської зош № 4 на загальну суму 49,304 тис. грн. (загальна площа 49,304 

кв. м), заїздів по вул. Леніна, 16, 47  на загальну суму 33,449 тис. грн. (загальна 

площа – 133,2 кв. м). 
 

Капітальний ремонт тротуарів: вул. Радянська (біля ДНЗ „Червона 

шапочка“), вул. Визволення (біля стадіону „Колос“), вул. Полтавська, 2 на 

загальну суму 286,906 тис. грн. (загальна площа –1357,5 кв. м) та заїздів по           

вулицях: Полтавська, 2, Червоноармійська, 66Б на загальну суму                    

148,673 тис. грн. (загальна площа 695 кв. м). 
 

  Капітальний ремонт відмосток житлових будинків: вул. Полтавська, 6, 

7, вул. Червоноармійська, 33А, 66Б, вул. Коцюбинського, 33 на загальну суму 

88,434 тис. грн. (загальна площа – 454 кв. м) 
 

Капітальний ремонт вулиць міста Пирятина: вул. Саксаганського,                

вул. Матросова, провулку І-Мирний (429 п.м), вул. Набережна (від                         

вул. Радянська до вул. Острів – 154 п. м), вул.  Комсомольська (від                          

вул. Гагаріна до вул. Калініна – 113 п. м) на загальну суму 802,005 тис. грн. 

(загальна площа – 3806 кв. м) 
 

Поточний ремонт доріг в м.Пирятин: вул. Пушкіна, вул. Абаканська, 

вул. Визволення, вул. Єлени, вул. Петровського, вул. Аврущенка,                            

вул. Жовтнева, вул. Київська, вул. Леніна, пл. Борців революції,                        

вул. Червоноармійська, вул. Гребінківська, вул. Чорнухинська, вул. 8 Березня, 

вул. Полтавська, вул. Котовського, вул. Завокзальна, вул. Перемоги, пров. 1-

Мирний, з’їзд з вул. Миру, вул. Пролетарська, з’їзд на вул. Дзержинського,  

вул. Перемоги на загальну суму 751,26 тис. грн. (загальна площа – 3071,2 кв. м) 

 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.   

 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 з 

облаштуванням автозупинки на загальну суму 99,862 тис. грн. (загальна площа 

1400 – кв. м) та по вул. Коцюбинського (від вул. Радгоспна до                                  

вул. Комсомольська) на загальну суму 52,660 тис. грн. (загальна площа –                

720 кв. м). 

 З метою належного відводу атмосферних опадів з проїжджої частини  

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

грейдерування узбічч. 

 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. 

 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. 

 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 м. п) 

 Комунальним підприємством „Каштан“ встановлено дорожні знаки по 

вул. Гагаріна, вул. Київська (обмеження на вісь 5 тн), по вул. Абаканська,              

вул. 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, на майдані Незалежності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Заготовлено піскосуміші – 330 тн. 
 

КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Постачання питної води в місті здійснюється комунальним 

підприємством „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.  
  

Послуги по водовідведенню жителям міста надає підприємство 

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, 

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

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

на суму – 4,8 тис. грн.; 

проведено заміну зруйнованих лотків від розподільного вузла до 

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

2,13 тис. грн.; 

проведено поточний ремонт двох вторинних відстійників на 2 черзі 

очисних споруд на суму 9,2 тис. грн.; 

замінено (частково) металеве перекриття на аеротенках 1 черги  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.  
 

КП „Готель „Пирятин“ 

 У 2014 році комунальним підприємством 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. 
 

1.2. Основні  проблемні  питання 

Недосконала тарифна політика комунальних підприємств, яка сприяє 

вимиванню обігових коштів на підприємствах. 

Недостатній рівень якості надання комунальних послуг через значну 

заборгованість споживачів за спожиті комунальні послуги. 

Значна зношеність інженерних мереж водопостачання та водовідведення. 



Відсутність централізованого водовідведення  у окремих житлових 

масивах. 

Потреба в оновленні парку спеціалізованої техніки комунальних 

підприємств та проведення капітальних ремонтів існуючої. 

Значне фізичне старіння житлового фонду міста та потреба в значному 

збільшенні обсягів капіталовкладень на його ремонт. 

Значна зношеність дорожнього покриття вулиць міста та населених 

пунктів міської ради. 

Відсутність достатньої кількості дорожніх знаків та розмітки. 

Недостатній рівень освітлення вулиць міста та населених пунктів міської 

ради. 

Необхідність упорядкування адресного господарства в місті. 
 

1.3. Головні напрямки роботи у 2015 році 

Своєчасний перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги для 

забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих витрат, 

пов’язаних з наданням послуг. 

Активізація комунальними підприємствами претензійно-позовної роботи 

з боржниками за надані послуги. 

Придбання нової спеціалізованої техніки підприємствами ЖКГ міста: 

КП „Каштан“ – легковий автомобіль для аварійної бригади та  два 

трактори з причіпами;   

КП „Пирятинський міський водоканал“ – аварійно-технічний автомобіль. 

Переведення багатоквартирних житлових будинків на індивідуальне 

(автономне) опалення. 

     Продовження роботи щодо створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

  Проведення поточних та капітальних ремонтів житлового фонду 

комунальної власності із залученням коштів співвласників будинків – власників 

квартир. 

  Розроблення схем оптимізації теплопостачання та водопостачання міста і  

населених пунктів міської ради. 

Розвиток адресного господарства у місті. 

  Проведення поточних та капітальних ремонтів централізованих систем 

водопостачання та водовідведення. 

  Реконструкція Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 

  Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста. 

  Проведення грейдерування вулиць. 

Будівництво двох тротуарів за існуючими проектами: по вул. Борців 

революції (біля церкви) та по вул. Аврущенка з вул. Радянської.  

Виготовлення проекту та будівництво тротуару по вул. Жовтнева, Леніна 

відрізок від перехресті вул. Леніна до КХП, вул. Полтавська, вул. Радянська 

(від житлового будинку  майдан Незалежності, 21 до вул. Петровського), 

будівництво двох пандусів: на тротуарі біля магазину „Фора“ та на тротуарі 

біля комунального закладу „Пирятинська школа естетичного виховання“. 

Пониження бордюрів вздовж центральних вулицях міста. 



Продовження роботи щодо реконструкції вуличного освітлення міста та 

сіл міської ради: вул. Жовтнева (2 черга), вул. Пролетарська (3 черга),                   

вул. Цибаня, вул. Кулініча, вул. Суворова, вул. Завокзальна, с.Верхоярівка. 

Нанесення дорожньої розмітки, встановлення нових та оновлення 

існуючих дорожніх знаків, спеціальних пристроїв („мигаючих“ світлофорів), 

облаштування зупинок, місць для стоянки автотранспорту.  
     

1.4. Інструменти  виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Міський бюджет на 2015 рік. 

3. Субвенції з державного та обласного бюджетів. 

4. Міська цільова Програма безпеки дорожнього руху. 

5. Міська  цільова Програма капітального  ремонту  житлового  фонду. 

6. Міська  цільова  Програма  розвитку  КП  „Пирятинський  міський        

водоканал“.      

7. Міська  цільова Програма відновлення мереж водопостачання на            

2015 рік. 

8. Проведення громадських слухань щодо перегляду тарифів на житлово-

комунальні послуги. 
 

1.5. Очікувані  результати 

Покращення якості надання послуг щодо збору та вивезення твердих 

побутових відходів і рідких нечистот. 

Покращення якості надання послуг щодо утримання багатоповерхових 

житлових будинків та прибудинкових територій. 

Покращення якості надання послуг по водопостачанню та 

водовідведенню. 

Відновлення та приведення в належний стан покриття доріг населених 

пунктів міської ради, облаштування їх відповідною розміткою, дорожніми 

знаками та спеціальними пристроями („мигаючими“ світлофорами). 

Покращення якості надання послуг з утримання багатоповерхових 

житлових будинків та прибудинкових територій.  

 Упорядкування адресного господарства міста з встановленням укажчиків 

вулиць на перехрестях та будинках.  
 

2.1. Оцінка  поточної  ситуації 

в галузі будівництва за 2014 рік у 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); 

Проводяться роботи по реконструкції приватної квартири № 1                      

гр. 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.                                          

З метою виявлення занедбаних та безхазяйних домоволодінь проведено 

обстеження приватного житлового фонду міста (станом на 01.01.2015 таких –

72). 

Взято на облік реєстраційною службою Пирятинського районного 

управління юстиції: безгосподарське майно – 4 житлових будинки                        

(вул. Суворова, 33, вул. Київська, 131, 145, вул. Цибаня, 8).  

За кошти міського та районного бюджетів придбано два житлові будинки 

для лікарів Пирятинської центральної районної лікарні. 

Виготовляються проектні документації: 

на спільну реконструкцію з добудовою магазину ФОП Харсіки Н.І. та 

аптеки ГТОВ „Л-Фарма“ по вул. Леніна, 16; 

на реконструкцію магазину „Автозапчастини“ з добудовою 2 поверху 

ФОП Немийноги В.В. по вул. Червоноармійська, 163; 

на реконструкцію приміщень в майновому комплексі Кучі О.Є. під міні-

пекарню та складські приміщення по вул. Єлени, 11; 

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

(вул. Єлени, 2). 

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

будинків загальною площею 1233 кв. м. 
 

2.2. Основні  проблемні  питання 

Недостатність забезпечення житлом населення, в тому числі соціально 

незахищених верств. 

Відсутність будівництва соціального житла. 

Відсутність спеціалізованих підрядних організацій, які здатні забезпечити 

повний комплекс будівельно-монтажних робіт в місті, що змушує розпорядника 

бюджетних коштів, власників підприємств шукати виконавців робіт за межами 

району. 

Порушення забудовниками норм чинного законодавства в питаннях 

отримання дозволів на будівництво, реконструкцію та укладенні угоди на 

пайовий внесок в розвиток інфраструктури міста (достовірність загальної 

вартості будівництва для визначення відсотку пайового внеску). 

Значна кількість занедбаних приватних домоволодінь. 

Відсутність в реєстраційній службі Пирятинського районного управління 

юстиції інформації про власників занедбаних приватних домоволодінь.  
  

2.3. Головні напрямки роботи у 2015 році 

Розроблення нового Генерального плану міста. 

Контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності“. 



Контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами 

законодавства в доступності будинків і споруд для маломобільних груп 

населення. 

Сприяння залученню спеціалізованих підрядних підприємств для 

проведення капітальних та поточних ремонтів об’єктів будівництва. 

Проведення інвентаризації з подальшим вилученням та наданням іншим 

громадянам міста раніше наданих земельних ділянок, які використовуються не 

за цільовим призначенням (особливо, під городництво) або які взагалі не 

використовуються для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в масивах новобудови.  

Визнання занедбаних житлових будинків безхазяйними та передача їх у 

комунальну власність з метою розподілу для громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Забезпечення кредитування для придбання власного житла через 

державні та місцеві цільові програми. 
 

2.4. Інструменти виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності“. 

3. Закон України „Про основи містобудування“. 

4. Земельний кодекс України. 

5. Цивільний кодекс України. 

6. Міський бюджет на 2015 рік. 

7. Житловий кодекс Української РСР. 

8. Порядок розміщення тимчасових споруд для впровадження      

підприємницької діяльності в м.Пирятин. 

9. Міська цільова Програма з кредитування державної житлової програми 

„Власний дім“ на 2015 рік. 
 

2.5. Очікувані  результати 

Затвердження нового Генерального плану міста з врахуванням в ньому 

відведення територій для будівництва доступного багатоквартирного житла та 

іншої необхідної інфраструктури. 

Підвищення рівня забезпечення населення житлом. 

Відсутність самовільної забудови території міста.  

Підвищення обсягу житлового будівництва. 

Поліпшення стану об’єктів соціального призначення. 

Зменшення кількості занедбаного приватного житлового фонду. 
 

3.1. Оцінка  поточної  ситуації: 

Транспорт: 

Важливу роль у життєдіяльності населення на території Пирятинської 

міської ради відіграє пасажирський транспорт. Для забезпечення населення 

стабільними послугами станом на 01.01.2015 року на ринку перевезень 

функціонує 2 міських (з  продовженням маршруту на вул. Київська) та                     

1 приміський маршрути (до сіл Верхоярівка та Калинів Міст). Послуги надають 

приватні пасажирські перевізники ФОП Реутенко І.Б.  (приміський маршрут        



№ 1), ФОП Козін В.М. (міський маршрут № 2) та ПрАТ „Пирятинське АТП 

15343“ (міський маршрут № 3).  

Перевезення на всіх маршрутах здійснюються відповідно до розкладів 

руху, погоджених виконкомом міської ради. Перевізники забезпечують 

перевезення громадян пільгових категорій в кількості місць, визначених у 

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

пільговим перевезенням, проводиться управлінням праці та соціального 

захисту населення Пирятинської райдержадміністрації відповідно до чинного 

законодавства. 

Відповідальними особами органу місцевого самоврядування здійснюється 

контроль щодо дотримання перевізниками Правил надання послуг з 

пасажироперевезень, договорів на перевезення, графіків руху транспорту. 
 

3.2. Основні  проблемні  питання 

Зменшення обсягів пасажироперевезень приватним АТ „Пирятинське 

АТП-15343“ у зв’язку з високим ступенем зносу рухомого складу. 

Надання послуг існуючими  перевізниками на застарілому 

автотранспорті, який постійно потребує ремонту. 

Присутність на ринку таксоперевезень незареєстрованих перевізників, що 

погіршує умови господарської діяльності для сумлінних платників податків. 

Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на утримання 

рухомого складу. 
 

3.3. Головні напрямки роботи у 2015 році 

Оновлення перевізниками основних видів транспорту, насамперед 

рухомого складу. 

Проведення заходів із коригування тарифів на перевезення пасажирів 

автобусами, які працюють в режимі маршрутного таксі. 

Розроблення додаткових маршрутів, проведення заходів по залученню 

приватних перевізників на ці маршрути. 

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з 

перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, шляхом проведення спільних 

рейдів компетентних служб міста, району та області із визначення наявності 

ліцензій та ліцензійних карток на цей вид діяльності. 
 

3.4. Інструменти виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Закон України „Про дорожній рух“. 

3. Закон України „Про автомобільний транспорт“. 

4. Міська цільова Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

м.Пирятин на 2012-2016 роки. 

5. Міський бюджет на 2015 рік. 
 

        3.5. Очікувані  результати 

 Розвиток конкурентного середовища на ринку пасажирських перевезень. 

 Відповідність тарифів перевізників економічно обґрунтованим витратам. 

 Придбання перевізниками нових одиниць транспорту. 



 Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які надають 

послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, з наявністю ліцензій. 

 Підвищення якості надання послуг з пасажироперевезень на автобусних 

маршрутах загального користування і таксі. 
 

ІІІ.  РОЗВИТОК  ГУМАНІТАРНОЇ  СФЕРИ 

1. Освіта 

1.1. Оцінка поточної ситуації 

Станом на 01.01.2015 на території міської ради функціонують 8 закладів 

освіти (6 дошкільних та 2 позашкільних). Але враховуючи  вимоги Закону 

України  від 28 грудня 2014 року „Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України“, міська рада своїм рішенням  від 15 січня 2015 року  № 1 „Про 

передачу майна  комунальної власності територіальної громади  м. Пирятин в 

оперативне управління  Пирятинській районній раді“ передала заклади 

позашкільної освіти  (СЮТ і БДЮТ) в оперативне управління  районному 

відділу освіти . Тому  в 2015 році фінансування  діяльності  міських  закладів 

позашкільної освіти  буде здійснюватися з районного бюджету. Відповідно до 

вимог вищезгаданого Закону, заклади дошкільної освіти також з 2015 року  

фінансуються з районного бюджету. Але в цьому законі передбачена  

можливість залишити  у 2015 році  утримання дошкільними  навчальними 

закладами  за міською радою  при умові  виділення їй трансферту  районним 

бюджетом. Міська і районна ради  скористалися  цією можливістю. 

Тому в 2015 році  міські дошкільні навчальні заклади  залишаються  в 

управлінні міської ради  а фінансування  буде проводитися з районного 

бюджету шляхом виділення трансферту. 

 Відповідно до потреб населення та демографічних прогнозів 5 

дошкільних навчальних закладів розташовані на території міста і один 

дошкільний заклад на території села Калинів Міст. 

Дошкільним вихованням охоплено 629 дітей; 

В 2013- 2014 навчальному році діяльність всіх дошкільних закладів була 

спрямована на виконання законів України „Про освіту“, „Про позашкільну 

освіту“, рекомендацій відділу освіти Пирятинської райдержадміністрації та 

виконкому Пирятинської міської ради.  

Впродовж 2014 року на утримання дитячих дошкільних та позашкільних 

закладів з міського бюджету було виділено коштів у сумі 6830,5 тис. грн., з них: 

на заробітну плату – 4939,5 тис. грн., фактичні видатки склали – 6409,0 

тис. грн. 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 відповідає сучасним стандартам, кухня обладнана  новим 

технологічним обладнанням; 

проведено  капітальний ремонт побутової кімнати для персоналу з 

встановленням душової кабіни; 

проведено ремонт внутрішнього  двора ДНЗ.  

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; 

 проведено 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. 
 

1.2. Основні  проблемні питання 

1. Застаріла матеріально-технічна база, недостатнє інформаційно-

методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів. 

2. Зростання черги дітей  для направлення в ДНЗ  при виконкомі. 
 

1.3. Головні напрямки роботи на 2015 рік 

1. Покращення матеріально-технічної бази та інформаційно-методичне 

забезпечення дошкільних навчальних закладів: 

 Завершення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення ДНЗ „Ромашка“. 

Завершення ремонту спортивного залу та тематичних кімнатДНЗ 

„Ромашка“. 

Ремонт харчоблоку у ДНЗ „Ромашка“. 

Заміна огорожі ДНЗ „Ромашка“, „Сонечко“, „Червона шапочка“. 

Заміна роздаткових блоків на нові у ДНЗ „Берізка“ (5 комплектів). 

Капітальний ремонт даху в ДНЗ „Берізка“. 

Косметичний ремонт коридорів  у ДНЗ „Берізка“. 

Ремонт відмосток у ДНЗ „Сонечко“. 

Капітальний ремонт  системи  холодного та гарячого водопостачання  і 

водовідведення  із влаштуванням  каналізаційної насосної станції у ДНЗ 

„Пролісок“. 

Укомплектування літніх  дитячих ігрових  майданчиків додатковими 

конструкціями  (у всіх ДНЗ). 

          2. Завершення 1-ої черги капітального ремонту частини приміщення 

Будинку дитячої та юнацької творчості. 



          3. У рамках реалізації міської цільової Програми „Шкільний автобус“ 

забезпечення підвезення учнів із сіл Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище. 

          4. Посилення уваги до утримання, навчання і виховання дітей, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

          5. Забезпечення по оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
 

1.4. Інструменти виконання 

     1. Закон України „Про дошкільну освіту“. 

     2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

     3. Міський бюджет на 2015 рік. 

     4. Міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в 

профільному дитячому оздоровчому таборі „Юні умільці“ при Будинку дитячої 

та юнацької творчості. 

     5. Міська цільова Програма відпочинку та оздоровлення дітей в 

профільному дитячому оздоровчому таборі „Сузір’я“ при районній Станції 

юних техніків. 

     6. Міська цільова програма утримання та розвитку  комунальних 

дошкільних навчальних  закладів, які розташовані  на території  Пирятинської 

міської ради на 2015 рік. 
 

1.5. Очікувані  результати 

1. Охоплення різними формами дошкільної освіти 85% дітей 

відповідного віку. 

2. Запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей передшкільного 

віку (100% охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку). 

3. Створення комфортних умов для занять дітей в закладах дошкільної 

та позашкільної освіти.  

4. Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дітей. 
 

2. Культура  

2.1. Оцінка  поточної  ситуації   

На території Пирятинської міської ради функціонує один комунальний 

заклад – сільський Будинок культури (далі – СБК) в с.Калинів Міст. 

Впродовж  2014 року в сільському Будинку культури працювало 7 гуртків 

художньої самодіяльності, в роботі яких взяли участь 50 учасників. Учасники 

художньої самодіяльності Калиновомостівського СБК протягом року брали 

участь в більше як 80 районних, обласних та місцевих заходах. 

За минулий рік на утримання Калиновомостівського СБК з міського 

бюджету виділено 44,2 тис. грн., з яких  використано на заробітну плату – 28,6 

тис. грн. 

Крім того, на проведення культурно-масових заходів в місті Пирятині з 

міського бюджету виділено – 75,0 тис. грн. (33,5 тис. грн. використано). 
 

2.2. Основні  проблемні питання 

1. Приміщення Калиновомостівського СБК потребує капітального 

ремонту. 



2. Неможливість забезпечення належного температурного режиму в 

приміщені СБК в опалювальний період. 
 

2.3.  Головні напрямки на  2015 рік 

1. Проведення ремонту стелі, капітального ремонту частини приміщення 

та фасаду СБК.  

2. Забезпечити участь аматорів художньої самодіяльності 

Калиновомостівського СБК у всіх запланованих обласних, районних та 

місцевих культурно-масових заходах. 

3. Забезпечити проведення культурно-масових заходів на території 

Пирятинської міської ради відповідно до Програми. 
 

2.4.  Інструменти виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Закон України „Про культуру“. 

3. Міський бюджет на 2015 рік. 

4. Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2015 рік. 
 

2.5.  Очікувані  результати 

1. Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в 

порівнянні із минулим роком, кількості учасників. 

2. Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді 

та дітей. 

3. Пропагування та збереження традицій Пирятинщини, культурної 

спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей 

та молоді. 
 

3. Фізична культура і спорт  
 

3.1.  Оцінка  поточної  ситуації   

В місті функціонує дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), 

Пирятинська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства „Колос“, Пирятинська районна федерація футболу, громадська 

організація „Федерація волейболу“, громадська організація шаховий клуб 

„Дебют“. 

В дитячо-юнацькій спортивній школі постійно займається близько 300 

дітей в трьох відділеннях: баскетболу, футболу та легкої атлетики. 

Влітку при ДЮСШ працює спортивно-оздоровчий табір „Старт“, в якому 

відпочивають 70 учнів. 

Команда ДЮСШ з легкої атлетики постійно займає призові місця на 

чемпіонатах Полтавської області в загальному заліку. Стрибунка у висоту з 

розбігу Полтавець Олександра зайняла перше місце в чемпіонаті України з 

легкої атлетики з результатом 175 см і підтвердила  спортивне звання 

кандидата в майстри спорту  з легкої атлетики України. 

В 2014 році підготовлено 1 спортсмен 1-го розряду та 187 спортсменів 

масових розрядів. Більше 30 вихованців ДЮСШ стали призерами чемпіонатів 

області з легкої атлетики. 



В 2014 році команда  ФК „Пирятин“ з футболу у віковій категорії 45 років 

і більше  стала чемпіоном України і здобула право  представляти в 2015 році 

Україну на чемпіонаті Європи. 
 

3.2.  Основні проблемні питання 

1. Недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту. 

2. Відсутність достатньої кількості спортивних споруд, які б відповідали 

стандартам, літніх майданчиків для занять різними видами спорту. 
 

3.3.  Головні напрямки роботи на 2015 рік 

1. Забезпечити  фінансування міських  спортивних заходів в 2015 році,  

які будуть  проводитися фізкультурно-спортивними організаціями міста та 

району. 

2. Дооблаштувати літні спортивні майданчики спортивними знаряддями 

та конструкціями. 

3. Проводити роботу по облаштуванню пристосованих приміщень для 

занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання.                       

4. Облаштувати футбольній стадіон на території БДЮТ. 
 

3.4.  Інструменти виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Міський бюджет на 2015 рік. 

3. Міська цільова Програма оздоровлення дітей в профільному таборі 

„Старт“ ДЮСШ. 

4. Програма Пирятинської районної організації ВФСТ „Колос“. 

5. Календарний план змагань на 2015 рік шахового клубу „Дебют“. 

6. Календарний план заходів Пирятинської районної організації інвалідів 

„Союз організацій інвалідів України“ на 2015 рік.  
 

3.5.  Очікувані  результати 

1. Зростаюче охоплення фізкультурно-масовими заходами дорослого 

населення міста. 

2. Підвищення доступності та масовості фізкультурно-спортивних 

заходів за участю дітей і підлітків. 

3. Підтримка розвитку фізкультури і спорту серед людей з фізичними 

вадами. 

4. Розвиток та зміцнення фізкультурно-спортивної матеріально-

технічної бази загального користування. 
 

4. Соціальний захист населення  
 

4.1.  Оцінка поточної ситуації 

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про бюджет на 2015 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний 

кодекс України, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста 

Пирятина, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту 

населення, як в районі, так і в місті, займається управління праці та соціального 

захисту населення Пирятинської районної державної адміністрації. Тому 

допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, 



відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, 

отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління 

праці та соціального захисту населення. 

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість 

пільгових категорій  населення, міська рада також у міському бюджеті на 2014 

рік планує передбачити видатки на соціальні програми та заходи. 
 

4.2.  Головні напрямки роботи в 2015 році 

1. Надання матеріальної допомоги громадянам міста на лікування. 

2. Оплата 50% вартості послуг за користування телефонним зв’язком 

інвалідів по зору (І групи). 

3. Проведення заходів клубу інвалідів „Мрія“. 

4. Реалізація міської цільової Програми „Всебічний захист законних 

прав, соціальних і економічних інтересів ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та 

інших малозахищених верств населення на 2014 рік“.  

5. Проведення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

6. Надання матеріальної допомоги на харчування дітей 1-11 класів та 

звільнення від плати за харчування у дошкільних навчальних закладах  дітей  

батьки, яких мобілізовані на військову службу або несуть  службу за 

контрактом в зоні АТО. 

7. Надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування 

комунальних послуг  членам сімей військовослужбовців мобілізованих на 

військову службу та військовослужбовців, які несуть службу по контракту в 

зоні АТО. 
  

4.3.  Інструменти виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Міський бюджет на 2015 рік. 

3. Міська цільова Програма „Всебічний захист законних прав, 

соціальних і економічних інтересів ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та інших 

малозахищених верств населення на 2014 рік“. 

4. Міська цільова Програма соціального захисту населення. 

5. Міська цільова програма 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 на 2015 рік.   
 

4.4.  Очікувані результати 

1. Покращення матеріального стану пільгових категорій населення 

міста. 

2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

3. Покращення матеріального  стану сімей воїнів, які  мобілізовані на 

військову службу  або несуть службу за контрактом в зоні антитерористичної 

операції. 

V. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА  
 



Побутове обслуговування, торгівля, громадське харчування 
 

1. Оцінка поточної ситуації 

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  були: 

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 в 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 урн для сміття та відповідністі торговельних приміщень, 

торговельно-технічного обладнання  санітарно-гігієнічним вимогам. 

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, дбаючи за розвиток малого та середнього  підприємництва в місті, 

постійно шукаючи шляхи вирішення питань, які виникали в процесі роботи з 

фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. 

На  розширеному засіданні виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради було розглянуто питання 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  „Про маркування товарів  російського 

походження“ від 12.11.2014 № 297. 

  Виконавчим комітетом міської ради  проводиться робота щодо 

збільшення в магазинах міста асортиментного переліку продовольчих товарів 

для людей,  які хворіють на цукровий діабет.  Для вказаної  категорії громадян 

у  магазинах „Фора“, „АТБ „Продукти-524“ належно облаштовано гірки та 

полички, на яких  розміщено такі види товарів як замінники цукру,  хлібці, 

спеціальний шоколад  тощо.                             

До святкових дат виконавчим комітетом було організовуються святкові 

ярмарки, в якому приймають участь як місцеві суб’єкти  господарювання, так і 

з інших регіонів України, в тому числі з Черкас, Дніпропетровська, Прилук, 

Кременчука та інші. У широкому асортименті  до реалізації пропонувалися  

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

садові квіти.   

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

заходів 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.Прилук. 

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. 
 

2. Основні проблемні питання 

неврегульованість законодавчих актів у сфері торговельного провадження 

та порядку видачі ліцензій на алкогольні напої; 

недосконалість правового регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання; 

недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців 

щодо ведення господарської  діяльності у сучасних умовах; 

наявність місць стихійної торгівлі навколо міського ринку, в районах АС-

1, залізничного вокзалу та інших місцях; 

не вирішення суб’єктами господарської діяльності питань щодо 

легалізації найманої робочої сили; 

низький рівень обслуговування в сферах торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування серед суб’єктів господарювання та 

продавців; 

недостатня кількість об’єктів по наданню побутових послуг: по ремонту 

годинників та  по прийому склотари тощо. 
            

3. Головні  напрямки  розвитку в 2015 році 

підвищення ефективності роботи підприємств малого та середнього  

бізнесу та забезпечення їх підтримки; 

визначення пріоритетних галузей в сфері послуг, інноваційних технологій 

в розвитку малого та середнього бізнесу; 



покращення співпраці та взаємопорозуміння з представниками малого  та 

середнього бізнесу; 

розвиток туристичної інфраструктури міста; 

співпраця з громадськими організаціями, які працюють у сфері захисту 

прав споживачів; 

впровадження практики перегляду неефективних регуляторних актів; 

забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики у 

сфері підприємництва; 

ліквідація осередків місць стихійної торгівлі в районах Автостанції АС-1, 

підприємства Пирятинської РССТ „Пирятинський ринок“, залізничного 

вокзалу, вздовж автошляхів, в межах міста; 

сприяння організації і проведенню виставок та ярмарків продукції 

суб’єктів малого підприємництва; 

проведення атестації закладів ресторанного господарства, об’єктів побуту 

та торгівлі на предмет відповідності вимог санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення; 

підтримка міської влади 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“; 

встановлення пільгових ставок податку;  

погодження на розміщення тимчасових споруд в районах 

багатоповерхової забудови для надання затребуваних послуг;  

стимулювання відкриття нових об’єктів торгівлі та сфери послуг на 

перших поверхах багатоквартирних житлових будинків по центральних 

вулицях міста з наданням права на добудову. 
 

4. Інструменти виконання 

Програма розвитку малого підприємництва в м. Пирятин на 2015-             

2018 роки; 

Податковий кодекс України; 

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні “; 

Закон України „Про дозвільну систему у сфері  господарської діяльності“; 

Закон України „Про підприємництво“; 

Закон України „Про захист справ споживачів“; 

Закон України „Про забезпечення санітарного  та  епідеміологічного 

благополуччя населення“; 

Закон України  „Про лікарські заходи“; 

Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини“; 

постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та Правил торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів“; 



постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил 

роздрібної торгівлі нафтопродуктами“; 

Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції 

України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами“ та інші нормативно-правові акти, що регулюють торговельну 

діяльність; 

рішення Пирятинської міської ради „Про місцеві збори“; 

рішення Пирятинської міської ради „Про місцевий бюджет на 2015 рік“; 

регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області. 
                                               

5. Очікувані результати 

1. Приведення статусів торговельних, побутових об’єктів та об’єктів 

ресторанного господарства у відповідність до Державного Стандарту України 

щодо роздрібної та оптової торгівлі. 

2. Збільшення кількості діючих малих підприємств та збільшення 

чисельності працюючих. 

3. Створення нових робочих місць з залученням до підприємницької 

діяльності мало захищених верств населення: молоді, жінок. 

4. Збільшення збуту товарів, робіт, послуг суб’єктами малого 

підприємництва, залучення інвесторів, стимулювання випуску конкурентно-

спроможної продукції. 

5. Легалізація найманої робочої сили суб’єктами господарювання. 

6. Зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва. 

7. Ліквідація місць стихійної торгівлі на території міста. 

8. Підвищення рівня обслуговування в сферах торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку серед суб’єктів 

господарювання. 

9. Посилення ролі значення підприємницьких організацій у вирішенні 

проблем суб’єктів підприємництва. 

10.  Посилення ролі  громадських організацій у сфері захисту прав 

споживачів. 
 

ІV.  БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ТА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА 
 

1.Оцінка  поточної  ситуації 

Основою екологічної політики в місті є забезпечення оптимального 

співвідношення між економічним розвитком та станом навколишнього 

природного середовища. Екологічна ситуація в місті у 2014 році в порівнянні з 

попереднім періодом змінилася частково. 

Впродовж 2014 року вживалися планові природоохоронні заходи та 

заходи щодо покращення благоустрою міста, зокрема: 

придбано автогідропідіймач для обслуговування вуличного освітлення та 

догляду за зеленими насадженнями у місті; 

придбано піскорозкидач для  належного утримання вулиць та тротуарів 

міста у зимовий період;   

придбано висоторіз та бензопилу для належного утримання зелених 

насаджень у місті; 



проведено озеленення території міста та територій прилеглих до 

дошкільних начвльних закладів; 

ліквідовано 7 стихійних сміттєзвалищ по вул. Піонерська, вул. Миру,       

вул. Завокзальна, вул. Кулініча, вул. Червоноармійська та у селах: Заріччя і 

Голобородька; 

проведено благоустрій території цвинтаря, розпочато роботи по 

облаштуванню паркану по вул. Кулініча;  

в рамках Всеукраїнської акції „Зробимо Україну чистою“ проведено 

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

До акції залучено 750 жителів міста;  

видано 27 ордерів на видалення зелених насаджень; 

спиляно 63 аварійних дерева; 

проведено конкурс з благоустрою міста  „Найкращий будинок та 

благоустрій території“ та визначено переможців у номінаціях „Найкращий 

багатоповерховий будинок“ і „Найкращий приватний будинок“;  

проведено конкурс з визначення надавача послуг з вивезення побутових  

відходів на території м.Пирятин; 

відновлено автобусну зупинку по вул. Абаканська; 

розроблено та запроваджено 4 нових маршрути по охопленню системою 

збору та вивозу ТПВ приватного сектору; 

облаштовано 4 куточки благоустрою по вул. Леніна; 

встановлено „лавочку закоханих“; 

упорядковано територію полігону ТПВ м.Пирятин; 

придбано та встановлено дитячі ігрові майданчики на житлових масивах 

по: вулицях Червоноармійська, 44А, Червоноармійська, 155А, Леніна,14;               

за спалювання опалого листя попереджено 49 осіб, притягнуто до 

адміністративної відповідальності  3 порушники. 

З метою поліпшення естетичного вигляду фасадів будівель на вулицях 

міста, покращення благоустрою та належного утримання території м. Пирятин 

внесено зміни до Правил благоустрою та утримання території міста Пирятина, в 

частині вимог щодо розміщення вивісок та табличок на торгових об’єктах, їх 

розміру та кольору. 

Проект „Облаштування скверу „Фантазія“ для відпочинку громадян в 

м.Пирятин“ став одним з переможців в Обласному  конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад Полтавської області та отримав фінансування з Фонду 

Конкурсу у розмірі 37500,0 грн. 

Для проведення першої черги робіт по будівництву полігону твердих 

побутових відходів для м.Пирятин  на місці існуючого невпорядкованого 

сміттєзвалища подано заявку до Полтавського обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на фінансування у розмірі 1 млн. грн., 

на ці цілі з міського бюджету передбачено кошти у розмірі 300000,0 грн. 
 

2.Основні  проблемні  питання 

Нестабільність фінансово-економічного стану КП „Каштан“ по наданню 

послуг з вивозу ТПВ від населення приватного сектору. 

Неповне охоплення приватного сектору системою збирання та вивозу 

сміття. 



Відсутність системи збирання та вивозу сміття у сільських населених 

пунктах міської ради. 

Збільшення кількості домашніх тварин, що залишалися без догляду 

(безпритульних тварин). 

Невпорядкованість існуючого міського сміттєзвалища. 

Відсутність інвентаризації зелених насаджень. 

Відсутність схеми санітарної очистки міста. 

Відсутність місць відпочинку з сучасними елементами благоустрою. 

Відсутність облаштуваного місця масового відпочинку влітку жителів 

міста на о.Масальський. 
 

1. Головні напрямки роботи у 2015 році 

Продовження робіт по облаштуванню контейнерних майданчиків (в тому 

числі і приватний сектор) та придбання євроконтейнерів для збору ТПВ. 

Продовження роботи по запровадженню нових маршрутів зі збору та  

вивезення ТПВ на території міста.  

Придбання сміттєвоза в рамках реалізації спільного проекту по 

співробітництву „Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення 

матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до чистоти довкілля 

Пирятинського краю“. 

Запровадження системи збору та вивезення твердих побутових відходів у 

сільських населених пунктах міської ради та громад-партнерів в рамках 

реалізації спільного проекту по співробітництву „Придбання сміттєвоза та 

контейнерів для покращення матеріально-технічної бази громад. Спільний крок 

до чистоти довкілля Пирятинського краю“.  

Забезпечення систематичного збору та вивезення ТПВ від населення, 

фізичних осіб-підприємців, підприємств міста. 

Формування бригад з благоустрою КП „Каштан“ та  забезпечення їх 

постійної роботи у місті. 

Реконструкція міського сміттєзвалища у полігон, коригування проекту по 

будівництву полігону твердих побутових відходів для м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області на місці існуючого 

невпорядкованого сміттєзвалища. 

 Утримання в належному санітарному стані міського сміттєзвалища, 

виконання першої черги робіт по його облаштуванню (пункт пропуску та 

обліку, проїзд, майданчик попереднього групування ТПВ за видами, часткове 

обвалування та огорожа).  

Продовження роботи по облаштуванню нових куточків благоустрою. 

Розвиток туристичної інфраструктури міста та зеленого туризму.  

Реалізація проекту „Облаштування скверу „Фантазія“ для відпочинку в 

м.Пирятин“ та створення місця для відпочинку населення міста. 

Розробка схеми санітарної очистки міста. 

Утримання в належному санітарному стані місць масового відпочинку 

людей, благоустрій о.Масальський, укріплення берегової зони зеленими 

насадженнями на о.Масальський. 

Завершення робіт по встановленню огорожі на місцевому цвинтарі зі 

сторони вул. Кулініча. 



Еколого-просвітницька робота з мешканцями міста, особливо з молоддю, 

з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної 

культури населення. 

Озеленення території міста, проведення інвентаризації зеленого 

господарства міста, спиляння аварійних дерев, підрізка дерев і кущів, розвиток 

квітникарства в місті. 

Попередження утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території 

міської ради. 

Проведення конкурсу з благоустрою міста „Найкращий будинок та 

благоустрій території“ за номінаціями: „Найкращий під’їзд“, „Найкращий 

приватний будинок“, „Найкращий балкон“, „Найкраща клумба міста“. 

Проведення рейдів по виявленню порушників Правил благоустрою та 

утримання території міста Пирятин, притягнення порушників до 

відповідальності. 

Проведення щорічної акції „За чисте довкілля“. 

Проведення суботників за участю громадської міста.  

Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Пирятина, як 

стратегічного документу міста, який включатиме заходи, спрямовані на 

розвиток міста шляхом скорочення енергоспоживання та викидів СО2. 
 

3.Інструменти  виконання 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Закон України „Про благоустрій населених пунктів“. 

3. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища“. 

4. Закон України „Про відходи“. 

5. Правила благоустрою та утримання території міста Пирятина, 

затверджені рішенням п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради 

п’ятого скликання від 29 січня 2010 року, (зі змінами). 

6. Програма розвитку та збереження зелених насаджень у м.Пирятин на 

2012-2016 роки. 

7. Програма поводження з ТПВ у місті Пирятині на 2014-2016 роки.  

8. Програма благоустрою м.Пирятин на 2015 рік. 

9. Програма еколого-просвітницької роботи на території Пирятинської 

міської ради. 

10. Проведення акції „За чисте довкілля“, міських конкурсів та 

суботників. 

4.Очікувані результати 

Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з 

метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 

здоров’я населення міста. 

Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, захист 

життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

навколишнього природного середовища. 

Збільшення площі зелених насаджень, декоративних газонів, квітників, 

клумб. 



Поліпшення обслуговування населення у сфері поводження з ТПВ, їх 

збору та вивезення. 

Облаштування міського сміттєзвалища. 

Налагодження функціональної системи збору та вивезення ТПВ на 

території сільських населених пунктів міської ради та громад-партнерів. 

Стовідсоткове охоплення вулиць міста системою збору та вивезення 

ТПВ.  

Покращення матеріально-технічної бази КП „Каштан“.  

Активізація екологічної освіти в навчальних закладах міста, підвищення 

рівня екологічної культури населення. 

Задоволеність потреб населення місцями для культурного та активного 

відпочинку. 
   

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ПОЛІТИКА МІСЬКОЇ РАДИ  

В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 
 

1. Оцінка поточної ситуації 
 

У 2014 році 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, встановлення та справляння платежів за 

землю, прийняття рішень сесією міської ради із земельних питань. 

Протягом минулого року проводилася робота по укладенню та 

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

договорів), моніторингу плати за земельні ділянки комунальної власності, 

державної реєстрації земельних ділянок. 

З метою приведення стану сплати орендної плати за землю у 

відповідність до затвердженої у 2013 році грошової оцінки земель м.Пирятин 

укладено 66 додаткових угод до договорів оренди землі. Укладена додаткова 

угода з ТОВ „СП Комбікормовий завод“ дала змогу залучити до бюджету міста 

за 6 місяців 2014 року додаткові кошти від плати за землю на суму                  

115 тис. грн. 

Протягом року вживалися заходи по виявленню земельних ділянок, 

наданих під індивідуальне житлове будівництво, які багато років 

використовуються не за призначенням. Сформовано реєстр таких ділянок та 

проводиться робота щодо повернення їх у власність територіальної громади 

міста. 

Замовлено технічну документацію щодо інвентаризації земельних 

ділянок в с.Верхоярівка  з метою її резервування для проведення рівноцінного 

обміну на земельну ділянку під розширення запроектованого цвинтаря. 

Важливим питанням врегулювання земельних відносин у 2015 році є 

поновлення договорів оренди земельних ділянок, термін яких закінчився. До 

цього часу не використовуються за цільовим призначенням ряд земельних 

ділянок, таких як землі Міністерства оборони України та БК „Райагробуд“. 

Міноборони України вже зверталося до міської ради з клопотанням про 

врегулювання питання відведення земель міністерству, але принциповою 



позицією міської ради було відвести міністерству тільки ті земельні ділянки, на 

яких розташовані об’єкти нерухомості. Інші землі за погодженням міністерства 

потрібно передавати іншим землекористувачам. 

Актуальним питанням залишається питання зміни меж м. Пирятин та 

виготовлення нового Генерального плану міста. З цією метою вже проведені 

топографо-геодезичні вишукування та виготовлений історико-архітектурний 

опорний план. При наявності необхідних коштів ця робота буде продовжена у 

2015 році. 

2. Основні проблемні питання роботи в 2015 році 

Поновлення договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких 

закінчився.      

Проведення роботи по виявленню земельних ділянок, які 

використовуються не за цільовим призначенням. 

Передача земель Міністерства оборони України іншим 

землекористувачам. 

Контроль за дотриманням орендарями сплати орендної плати за  земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених 

ставок орендної плати. 

Контроль за використанням земельних ділянок за цільовим 

призначенням. 
 

3. Головні напрямки роботи на 2015 рік 

Розробка нового генерального плану міста. 

Ведення електронної бази даних по всіх категоріях земель на території 

міської ради. 

 Контроль за дотриманням орендарями сплати орендної плати за земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених 

ставок орендної плати. 

Перегляд прийнятих ставок орендної плати та затвердження нових, які 

будуть діяти з 2016 року. З цією метою буде розроблений проект регуляторного 

акту (рішення сесії міської ради) для подальшого його оприлюднення, 

опрацювання зауважень та пропозицій, та затвердження сесією. 

Продовження роботи з контролю за дотриманням орендарями плати за 

землю. 

З метою більш ефективного та раціонального використання земельних 

ресурсів в 2015 році планується продовжити інвентаризацію земельних ділянок, 

наданих громадянам для індивідуального будівництва та які не 

використовуються за цільовим призначення. 

За результатами інвентаризації буде поновлюватися реєстр таких ділянок 

та надаватимуться пропозиції щодо їх вилучення з подальшим наданням 

громадянам, які реально потребують виділення земельних ділянок під забудову. 

Навесні 2015 року буде проведено щорічну перереєстрацію земельних 

ділянок, наданих громадянам для ведення городництва, в районі автошляху на 

с. Тарасівку та в районі ДП „Пирятинське лісове господарство“.  

Із запровадженням в Україні ринку земель, для якого напрацьована 

законодавча база, актуальним питанням в розвитку земельних відносин постає 

формування реєстру інвестиційно привабливих земельних ділянок для їх участі 



як лотів у земельних торгах. З цією метою в 2015 році планується сформувати 

реєстр таких ділянок. 

Проведення щорічної зустрічі з власниками земельних паїв та орендарями 

з метою вирішення проблем, які виникають у їх відносинах, та обговорення 

соціально-побутових проблем жителів сільських населених пунктів. Основними 

орендарями земельних паїв на території міської ради є ТОВ „ПКЗ-Arpo“, ПСП 

„Калиномостівське“, ТОВ „Золотий Лан 2013“, ПП „Агровіка“ . Такі зустрічі 

вже проводилися у минулих роках.  

Укладення угод про соціально-економічне партнерство з орендарями 

земельних часток (паїв) з метою залучення коштів на розвиток інфраструктури 

сільських населених пунктів міської ради. Ці кошти будуть спрямовані на 

виконання робіт з покращення благоустрою сільських населених пунктів сіл 

Верхоярівка, Калинів Міст, Замостище, Заріччя. 

Укладення договору земельного сервітуту з ДП „Національний 

природний парк „Пирятинський“ з метою використання прибережної зони 

о.Масальський для місць масового відпочинку жителів міста в літній період 
 

4. Інструменти виконання 

1. Закон У каїни „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Земельний кодекс України. 

3. Податковий кодекс України. 

4. Закон України „Про землеустрій“. 

5. Закон України „Про оренду землі“. 

6. Закон України „Про плату за землю“. 

7.  Рішення сесії міської ради „Про встановлення ставок податків та 

ставок оренди землі“. 
 

5. Очікувані результати 

Реалізація заходів програми надасть можливість більш раціонального та 

ефективного використання земельних ресурсів, впорядкування земельних 

відносин на території міста та сільських населених пунктів, поповнення 

доходної частини бюджету міста, розвитку міської інфраструктури та 

інфраструктури сільських населених пунктів міської ради. 
 

VІІ.  ІНВЕСТИЦІЙНА    ПОЛІТИКА 
 

1. Оцінка поточної ситуації 

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які  дають  

можливість  створити  нові робочі місця, є  наявність інвестиційно-привабливих 

вільних земельних ділянок, бажано, облаштованих інфраструктурою.  

Пирятин, незважаючи на обмеженість міської території, має певний 

потенціал і  може  підготувати привабливі пропозиції  щодо  промислових 

ділянок та  споруд  чи  майнових  комплексів.  

З метою залучення перспективних інвесторів до розвитку територіальної 

громади, популяризації інвестиційно-привабливих ділянок для проведення 

аукціонів на право їх оренди, в 2014 році виконком міської ради прийняв участь 

у ряді проектів, а саме: проект „Придбання сміттєвоза та контейнерів для 

покращення матеріально-технічної бази громад. Спільний крок заради чистого 



довкілля Пирятинського краю“, в якому прийняв участь виконком міської ради,  

став одним з п’яти переможців Конкурсу співробітництва територіальних 

громад  Полтавської області, який реалізується в рамках Проекту GIZ „Реформа 

управління на сході України“. 

Для реалізації вказаного проекту проведено Клуб громадського діалогу, на 

якому 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. 

Для участі в проекті „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.) створено інвестиційний паспорт міста, який розкрив його 

інвестиційний потенціал. 

Для фахового підходу до економічного розвитку територіальної громади, 

представник виконкому міської ради Шикеринець І.С. пройшов навчання за 

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

реалізується за підтримки Уряду Канади (FCM). 

Для розробки Плану дій для сталого енергетичного розвитку  м. Пирятина 

виконком міської ради приймає участь у проекті „Угода Мерів по 

енергоефективності та енергозбереженню“, яка реалізується за підтримки 

Європейського Союзу. 

Для досліджень потреб громадян й залучення громади до планування 

власного майбутнього, шляхів подолання проблем міського господарства, 

виконком міської ради розпочав роботу над створенням стратегічного плану 

міста. Наша мета – урахувати думку громади та забезпечити громадський 

контроль його виконання. 

Місто має всі можливості для розвитку найрізноманітніших напрямків 

промисловості з одночасним розміщенням підприємств з екоголічночистими 

технологіями, діяльність яких побудована на інноваціях та науково-дослідних 

роботах.  

Але передумовою цьому є проведення земельно-господарського устрою 

міста, тобто розробка Генерального плану міста, який включає в себе розробку 

схеми землевпорядкування, розміщення ділянок землі під різні види 

будівництва (схема розташування забудови) з урахуванням запропонованої 

структури рекреаційних і пішохідних просторів, розміщення архітектурних 

домінант, зонування земель міста природоохоронного, оздоровчого, історико-

культурного, промислового та іншого призначення. Це передбачає підготовку 

документів, які підтверджують право власності та право користування даною 

земельною ділянкою. Виконання даних робіт дасть змогу збільшити 

надходження до місцевого бюджету (за рахунок залучення до плати за землю 

фактичних землекористувачів вбудованих і вбудовано-прибудованих 

приміщень, які використовуються для комерційних цілей). 

Міська рада та її виконавчі органи проводять інвентаризацію 

муніципального майна (землі – для створення індустріального парку, будівлі, 



приміщення та споруди), звертаючи особливу увагу на майно, придатне для 

розвитку бізнесу, формують (оновлюють) базу інвестиційних можливостей 

(опис землі, споруд, права власності, технічні та фізичні умови планування), 

інвестиційні пропозиції. Зібрана інформація  про місто та його інвестиційні 

можливості, а також з усією іншою бізнес-орієнтованою інформацією стане 

доступною на веб-сторінці міської ради, на офіційному веб-сайті міста 

Пирятина та Пирятинського району і буде постійно оновлюватися.  
 

2. Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

1. Створити базу для інвестицій, визначення зонального напрямку 

розвитку міста та відповідної інфраструктури. 

2. Будівництво третьої черги очистки каналізаційних стоків 

Пирятинських госпрозрахункових  очисних  споруд. 

3. Проведення  робіт  по  капітальному  та  поточному  ремонту  доріг  

комунальної  власності.   

4. Продовжити роботу по розробці Генерального плану міста. 

5. Розміщення  інформації про ділянки, власність, інфраструктуру, тощо, 

разом з іншою рекламно-презентаційною інформацією на офіційному веб-сайті 

міста Пирятина та Пирятинського району. 

6. Вирішити питання щодо передачі у комунальну власність земель 

Міністерства оборони України на території міста та в межах міської ради. 
 

3.Забезпечення реалізації комплексу заходів щодо підвищення іміджу міста 

та поширення інформації про його інвестиційні можливості 
 

1. Здійснювати підготовку  інформаційно-рекламних матеріалів, які 

можуть забезпечити промоцію міста і його інвестиційних можливостей, 

шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міста Пирятина та 

Пирятинського району з метою  її поширення в Україні та за кордоном. 

2. Зібрати інформацію та підготувати рекламно-презентаційні матеріали 

про місто та його бізнес-можливості (інвестиційні проекти, відомості про 

незадіяні виробничі площі підприємств, перелік об’єктів та земельних ділянок, 

які пропонуються для інвестування, пріоритети розвитку, тощо).  

3. Створити дорадчий комітет із формування іміджу міста та залучення 

інвестицій при міському голові,  налагодження  ефективних  контактів  із  

компаніями,  що  спеціалізуються  на  послугах  із  залучення  інвестицій. 

4. Забезпечити зростання значимості міста, як „візитівки“ Полтавської 

області. 

5. При розробці оновленого Генерального плану міста передбачити 

будівництво потужної офісно-торгівельної споруди, а також великого 

комплексу культурно-розважального профілю. 
            

4. Інструменти виконання 

1. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

2. Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2015 рік. 

3. Генеральний план міста. 

4. Бюджетний кодекс України. 

5. Інвестиційний паспорт міста. 
 



5. Очікувані результати 

1. Створення бази для інвестицій.  

2. Створення індустріального парку. 

3. Повернення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим 

призначенням, у розпорядження Пирятинської міської ради.  
 

VІІІ.  ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 
 

Основною метою діяльності міської ради  у сфері  бюджетно-фінансової 

політики є формування  достатніх ресурсів для фінансування  пріоритетних  

напрямів  соціально-економічного розвитку міста та підвищення ефективності  

використання бюджетних коштів. 

Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні 

конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких  вирішуються 

поставлені завдання.  
 

1. Оцінка поточної ситуації 

 За 2014 рік до міського бюджету в цілому надійшло 17145,2 тис. грн. 

 До загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів 

надійшло 9068,1 тис. грн., з них: податкових надходжень – 8851,8 тис. грн., 

неподаткових надходжень – 216,3 тис. грн. Отримано офіційних трансфертів 

(дотація вирівнювання) – 2814,8 тис. грн. та субвенцію на заходи з 

позашкільної роботи з дітьми  – 714,8 тис. грн.   Найбільшу питому вагу у 

структурі  загального фонду  займали податок з доходів фізичних осіб та плата 

за землю, надходження від даних видів податків склали:   ПДФО – 4440,2 тис. 

грн. та плата за землю – 3925,4 тис. грн.. 

Надходження до спеціального фонду міського бюджету за 2014 рік 

складають 4547,6 тис. грн. З них: податкових надходжень – 2979,0 тис. грн., в 

тому числі основне джерело наповнення спеціального фонду – єдиний податок 

2795,0 тис. грн., неподаткових надходжень – 1568,6 тис. грн. в тому числі: 

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного  

пункту – 293,7 тис. грн., офіційні трансферти (субвенція на утримання та 

ремонт доріг) – 408,5 тис. грн., власні надходження бюджетних установ 

(батьківська плата) – 601,4 тис. грн.. 

Міський бюджет з видатків за  2014 рік в цілому виконано на 77,1 %. По 

загальному фонду – 84,3%, та 60,9% - по спеціальному до затвердженої суми  

на рік із врахуванням змін.  Використано коштів  по загальному фонду – 

12134,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 3881,2 тис. грн., та  зареєстрована 

кредиторська заборгованість  на 01 січня 2015 року по загальному фонду -         

291,3 тис. грн., по спеціальному – 197,9 тис. грн.   

Всі галузі профінансовано в межах кошторисних призначень, а саме:  

апарат управління – 2010,7 тис. грн. (по загальному фонду – 2003,6 тис. грн., по 

спеціальному  – 7,1 тис. грн.); 

 дошкільна  освіта –  7253,3 тис. грн. (по загальному фонду –                    

6409,0 тис. грн., по спеціальному  –  844,3 тис. грн.); 

 позашкільна освіта – 1381,1 тис. грн. ( по загальному фонду –  1125,2 тис. 

грн., по спеціальному  –  255,9 тис. грн.); 

 програма „Шкільний автобус“ –  24,0 тис. грн.; 



 соціальний захист – 85,2 тис. грн.; 

 міські цільові програми ( оздоровлення дітей – сиріт, оздоровлення дітей 

в профільних таборах, фізкультура і спорт) – 117,6 тис. грн.; 

 водопровідно-каналізаційне господарство  99,9 тис. грн.; 

благоустрій міста – 3074,8 тис. грн. в т ому числі  ремонт доріг – 804,4; 

 ( по загальному фонду –  1792,9 тис. грн., по спеціальному  –                  

1281,9 тис. грн.); 

         культура і культурно-масові заходи – 62,1 тис. грн.; 

         утримання доріг – 748,9 тис. грн. 

         капітальні видатки – 285,6 тис. грн. 
 

2. Основні проблеми 

Найбільш проблемним питанням здійснення видатків у 2014 році була 

постійна   обмеженість фінансового ресурсу органами Держказначейства, так 

звані „ліміти“. Саме цей факт лімітування на здійснення платіжних операцій за 

видатками спричинив  виникнення кредиторської заборгованості та 

унеможливив виконання передбачених Програмою заходів на 2014 рік.  

Основною проблемою  формування бюджету на 2015 рік є значне 

вилучення  фінансових ресурсів – ПДФО та дотація вирівнювання по 

загальному фонду та перенесення із спеціального фонду до загального  єдиного 

податку.  Неузгодженість між собою законодавчо-нормативних актів щодо 

функціонування місцевих бюджетів, яка посилюється низьким рівнем 

економічних можливостей адміністративно-територіальної одиниці. 

В зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України та 

Бюджетного кодексу України  змінилися джерела наповнення дохідної частини 

міського бюджету.  На сьогодні  залишається невизначеною база оподаткування 

за такими податками як  податок на нерухоме майно та акцизний збір.  Дохідна 

база  спеціального фонду (бюджету розвитку) максимально скорочена, а  на 

2015 рік практично відсутня ( запланована лише пайова участь) надходження 

від якої залежать від фінансової стабільності. 
  

3. Основні цілі на 2015  рік 

Цілі  фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного 

розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного 

добробуту. Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її 

реалізація завжди пов’язана  із знаходженням компромісу, між певними 

потребами і реальними  можливостями. Основними цілями фінансово-

бюджетної політики Пирятинської міської ради на 2015 рік є: 

1.Забезпечення  ефективного управління  бюджетним процесом. 

2.Удосконалення системи адміністрування податків, зборів, обов’язкових 

платежів та збільшення надходжень до міського бюджету, шляхом  роботи  

комісії по наповненню міського бюджету. 

3.Зміцнення соціальної стабільності. 

4.Сприяння розвитку  інвестиційної та інноваційної діяльності на 

території міста. 



5.Розбудова міської інфраструктури за рахунок реалізації програм та 

інвестиційних проектів у сфері транспорту, будівництва,  комунального та 

житлового господарства, екології. 

6.Впровадження  програмно-цільового методу формування бюджету 

міста. 

7.Запровадження системи моніторингу й оцінювання  ефективності 

бюджетних програм. 

8.Посилення фінансового  контролю за цільовим та ефективним 

використанням бюджетних коштів. 
 

4. Основні завдання для реалізації цілей на 2015 рік 

За доходами: 

збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок: 

 зростання доходів від плати за землю за рахунок перегляду (підвищення) 

ставок плати за землю та  переукладенню договорів оренди, укладання 

договорів на відшкодування втрат за фактичне користування земельною 

ділянкою; 

встановлення ставок податку за земельні ділянки які знаходяться в 

постійному користуванні (крім державної та комунальної форми власності); 

збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок 

інвентаризації, проведення незалежної грошової оцінки та створення 

інформаційної бази даних; 

прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних прогнозних 

показників економічного та соціального розвитку міста з урахуванням 

фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, 

досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу; 

викриття схем ухилення від оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності – платників єдиного податку; 

напрацювання бази оподаткування  податком на нерухоме майно; 

виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють 

реалізацію підакцизних товарів та ухиляються від сплати акцизного збору; 

розширення переліку податків і зборів які зараховуються до міського 

бюджету. 
 

За видатками: 

забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського 

бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, 

насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань 

відповідного головного розпорядника; 

контролювати  використання  коштів одержувачами бюджетних коштів 

(розпорядниками нижчого рівня) в межах та на заходи передбачені планами 

використання та затвердженими  цільовими програмами; 

з метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення 

договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення 

торгів (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і 

послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною 

курсу валюти; 



з метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати 

розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані 

послуги, крім  передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового 

зв’язку, а також випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів 

України; 

забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі 

розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які 

споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та 

водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг; 

забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв; 

систематично проводити дослідження ринку продовольчих та 

непродовольчих  товарів. 

З метою якісного і ефективного  виконання міського бюджету необхідно 

провести ряд заходів, спрямованих на забезпечення доходної частини, 

сформованої на основі макроекономічного прогнозу, протидіяти  мінімізації 

доходів, легалізації „тіньових доходів“, скорочення абсолютної величини 

податкової заборгованості. 

 З метою раціонального і ефективного використання коштів  активізувати  

роботу  по  контролю за їх використанням одержувачами  та розпорядниками 

бюджетних коштів у межах  затверджених міських цільових програм.  
       

5. Очікувані результати 

досягнення збалансованості бюджету; 

забезпечення фінансових ресурсів на виконання Програми та заходів  

спрямованих на соціально-економічний та культурний  розвиток територіальної 

громади міста; 

 забезпечення прозорості використання коштів комунальними 

підприємствами та  відповідальності  керівників комунальних підприємств  за 

виконання показників фінансових планів; 

забезпечення  виконання затверджених  міських цільових програм. 
 

ІХ.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДОСТУПНОСТІ  І  ПРОЗОРОСТІ  ВЛАДИ, 
РОЗВИТОК  ІНФОРМАЦІЙНОГО  ПРОСТОРУ 

 

1. Оцінка поточної ситуації 

Пирятинська міська рада здійснює свою діяльність керуючись 

принципами доброго демократичного врядування на місцевому рівні, постійно 

працює над забезпеченням ефективності роботи муніципалітету в частині 

відкритості і прозорості та здійснює пошук нових, ефективних способів 

вирішення проблем з використанням сучасних методів надання послуг.  

З метою створення належних умов для доступу до публічної інформації, 

впровадження в практику муніципального управління новітніх інформаційних 

технологій Пирятинською міською радою успішно реалізовано  спільний 

проект Асоціації малих міст України та Української міської ради, який 

фінансувався Європейським Союзом, „Розробка та впровадження інструментів 

забезпечення доступу до публічної інформації в малих містах України“. 



Завдяки участі у проекті „Доступ до публічної інформації“ створено 

дорадчу групу з питань доступу до публічної інформації, громадськість 

залучено до проведення тренінгів з цих питань, підвищено професійний рівень 

працівників виконавчого комітету, розроблено новий сучасний сайт 

територіальної громади Пирятинської міської ради, місто Пирятин отримало 

окрему сторінку з публічною інформацією та загальними даними про місто на 

Інтернет-порталі (www.ammu.com.ua).  

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

громада заохочується до участі в процесі прийняття рішень, городяни 

запрошуються 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“.  

З метою впровадження в діяльність виконавчого комітету сучасних 

інформаційних технологій для забезпечення доступу до публічної інформації 

відвідувачів міської ради, в приміщенні муніципалітету було  встановлено 

інформаційний кіоск, який  забезпечує  доступ до Інтернет мережі  та публічної 

інформації, розміщеної на веб-сайтах. Разом з тим, зі сторони громадськості 

відчувається не тільки цікавість до роботи міської ради, але й реальний 

жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого 

комітету та сесії міської ради. Це свідчить про активність та сучасність нашої 

громади. 

З метою вивчення європейського досвіду для активізації та розвитку 

громади 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 цього Проекту в Пирятині проводено „оксфордські“ дебати з питань 

реформування місцевого самоврядування  та створено Клуб громадського 

діалогу. Клуб став дискусійним майданчиком 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.  

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.  

http://www.ammu.com.ua/


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 передбачає впровадження в систему оцінки діяльності органів 

місцевогоо самоврядування інноваційної методики, спрямованої на розвиток 

якості прослуг для населення в найбільш актуальних сферах (ЖКГ, утилізації 

ТПВ, землекористування, діяльності центрів надання адміністративних послуг) 

з точки зору базових принципів Верховенства Права. В рамках розпочатого 

конкурсного відбору міст 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, комунальних підприємств, та дошкільних та 

позашкільних закладів, прямий ефір міського голови з мешканцями міста в 

програмі „Зворотній зв’язок“ висвітлюються у телепрограмах ПП „ТРК 

„Пирятин“.  

Крім того, громадяни 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, 

пов’язаних 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. 

З метою забезпечення прозорості в діяльності апарату виконавчого 

комітету систематично проводиться робота щодо упорядкування діловодної 

служби, запровадження та формування єдиної системи документування, 

якісної підготовки та оформлення на належному рівні нормативно-

розпорядчих документів, формування та зберігання справ. Крім того, 

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.  

Для удосконалення ведення кадрового обліку та управління 

персоналом у  виконкомі міської ради запроваджено єдиний порядок 

електронного кадрового обліку, а саме: програма „Кадри“ – „Картка“. 



Ці заходи дали можливість змінити систему роботи з документами та 

стали підготовчим етапом до запровадження електронного документообігу в 

міській раді.   

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації посадових осіб 

органу місцевого самоврядування та депутатів міської ради. Працівники 

апарату міської ради мають можливість підвищувати фаховий рівень шляхом 

навчання на курсах підвищення кваліфікації, тематичних семінарах, тренінгах, 

програмах. Крім того, вони заохочуються до постійного самовдосконалення та 

самоосвіти, дистанційного навчання. Так 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“.  

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. є учасником Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з 

регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ, який реалізується за сприяння 

Проекту ЄС „Підтримка політики регіонального розвитку в Україні“, та 

дипломованим спеціалістом з економічних питань проекту „Місцевий 

економічний розвиток міст України (МЕРМ)“, який реалізується за підтримки 

Уряду Канади (FCM).  

Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування 

забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, 

об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, 

встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і 

вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Пирятині 

через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення 

ними дій або утримання від них, як неправомірних. 

Таким чином, подальший розвиток інформаційного простору шляхом 

створення, одержання, збирання, поширення, використання і зберігання  

інформації про діяльність міської ради та виконавчого комітету є пріоритетним 

напрямком в роботі міської влади.  
 
 

2. Основні проблеми 

Інформаційні потреби громадян міста і сільських населених пунктів 

міської ради за сприяння місцевих засобів масової інформації в цілому 

задоволені. Проте, є деяка обмеженість у повному та всебічному висвітленні 

діяльності міської ради, виконавчого комітету та його структурних підрозділів, 

а саме:  

відсутність власної (комунальної) інформаційної газети (Інформаційного 

вісника) – друкованого засобу масової інформації; 

відсутність Центру муніципальних послуг (видачі довідок громадянам, 

реєстрації та обробки звернень громадян і загальної кореспонденції); 

відсутність стендів про реєстр послуг, які надаються виконкомом міської 

ради; 

відсутність стендів з інформаційними картками послуг виконавчого 

комітету; 

відсутність обладнаного архівного приміщення для збереження 

документаційного фонду в міській раді та користування ним.   



 

3. Шляхи вирішення проблем 

Для забезпечення можливості громадянам в максимально короткі терміни 

отримати необхідну інформацію та задовольнити потреби в наданні якісних 

послуг доцільним є облаштування на першому поверсі адміністративного 

приміщення міської ради Центру муніципальних послуг (видачі довідок 

громадянам, реєстрації та обробки звернень громадян і загальної 

кореспонденції). Центр муніципальних послуг стане важливим кроком до 

побудови відкритої влади, забезпечить усунення умов, що можуть породжувати 

корупційні дії, оскільки доступ громадян до безпосередніх виконавців буде 

обмеженим; підвищить рівень ефективності роботи посадовців внаслідок 

зменшення витрат часу на спілкування з громадянами, оскільки таку функцію 

за наявності оперативного обміну інформацією між надавачами послуг і 

працівниками виконавчого комітету буде здійснювати виключно працівник 

Центру муніципальних послуг.  

Одним з важливих процесів у функціонуванні установи є необхідність 

впровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність виконавчого 

комітету міської ради шляхом: 

 запровадження електронного документообігу, що дасть можливість 

автоматизувати роботу з документами, підвищить прозорість, керованість та 

ефективність роботи виконавчого комітету за рахунок: уніфікації та 

стандартизації правил роботи з документами, як в паперовому вигляді, так і в 

автоматизованому; дасть можливість в подальшому перейти до повністю 

безпаперового документообігу;  підвищить виконавську дисципліну 

працівників та покращить систему опрацювання документів з можливістю їх 

контролю на будь-якому етапі; забезпечить створення електронного архіву 

документів; покращить якість прийняття управлінських рішень  та запровадить 

електронний цифровий підпис.   

Крім того, облаштування архівного приміщення забезпечить збереження 

документаційного фонду в міській раді та користування ним.  

Важливою складовою розвитку інформаційного простору є чіткий зв’язок 

та взаємодія з органами самоорганізації населення – квартальними і вуличними 

комітетами. Необхідно вдосконалити, оптимізувати існуюча мережа цих 

формувань та заповнити вакансії керівного складу.  
 

4. Програмні завдання та заходи 

1. Провести ремонтні роботи першого поверху адміністративного 

приміщення міської ради та облаштувати Центр муніципальних послуг, 

запровадити єдиний реєстр послуг і звернень громадян; виробити та 

впровадити єдині стандарти якості надання послуг; побудувати ефективну 

організаційну структуру для забезпечення якісного надання адміністративних 

послуг та обладнати високою системою захисту і збереження даних. 

2. Забезпечити організаційно-технічну роботу Центру муніципальних 

послуг.ї 

3. Виготовити інформаційні стенди: про реєстр послуг, які надаються 

виконавчим комітетом Пирятинської міської ради; інформаційні  картки послуг 



виконавчого комітету, які надаються громадянам, необхідні для вирішення 

проблеми; депутати  пирятинської міської ради шостого скликання. 

4. Впровадити сучасну систему електронного документообігу, що 

дозволить автоматизувати та полегшити роботу працівників, які працюють з 

документами та беруть участь у наданні послуг. При введенні автоматизованої 

системи управління діловодними процесами її застосування і вимоги поширити 

на всі структурні підрозділи міської ради. Ця система повинна забезпечити: 

можливість введення у систему паперових документів, формування 

електронного архіву, друк електронних копій документів, ведення ефективної 

функції контролю, чіткої фіксації проходження документа (передача, 

створення, візування, погодження, тощо) та мінімізувати людський фактор, 

заповнення і створення документів за наявними шаблонами, швидкий пошук 

документів, ініціалізацію автоматизованого робочого місця тільки з 

використанням системи паролів, встановлення різних прав доступу 

користувачів до баз даних, надання допомоги у вигляді підказок, виведення 

інструкцій тощо. 

5. Систематично забезпечувати оприлюднення відомостей про діяльність 

міської ради та виконавчого комітету в місцевих засобах масової інформації в 

межах затверджених видатків. 

6. З метою забезпечення права кожного пирятинця на доступ до публічної 

інформації, що знаходиться у володінні міської ради, та на виконання Закону 

України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та 

оновлювати матеріали офіційних веб-сайтів міської ради.  

7. З метою надання якісних послуг громадянам, підвищення ефективності 

управління персоналом забезпечити проведення навчання працівників апарату 

виконавчого комітету міської ради, які надають адміністративні послуги. 

8. Продовжити вивчення позитивного досвіду польських партнерів і 

виконавчих комітетів інших міських рад  та ініціювання впровадження такого 

досвіду у сфері надання муніципальних послуг. 

9. З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень 

професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для 

посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації 

Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування“. 

 10. У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи 

відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-

громадське значення відповідно до розробленого і прийнятого виконавчим 

комітетом та затвердженого сесією міської ради Положення про громадські 

слухання. 

11. Забезпечити реєстрацію інформаційної газети виконкому міської ради 

та налагодити випуск власного безкоштовного Інформаційного вісника для 

висвітлення життя громади, громадсько-значущих проблем та оприлюднення 

нормативних актів Пирятинської міської ради.  

12.  Облаштувати архівне приміщення для  збереження документаційного 

фонду в міській раді та користування ним. 

13. Активізувати роботу з органами самоорганізації населення шляхом 

вдосконалення мережі квартальних комітетів для здійснення зв’язку міської 



ради з населенням з метою оперативного реагування на проблеми, що 

виникають в процесі життєдіяльності міста. 

 14. Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем 

проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, 

керівників відділів та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради. 

  15. З метою активізації громади та залучення її до вирішення гострих 

проблемних суспільно-економічних питань міста продовжити практику 

застосування делібераційних майстерень та Клубу громадського діалогу в                 

м. Пирятин. 

  16. Для розвитку партнерських відносин, поширення позитивного досвіду 

з питань активізації громади в частині проведення делібераційних майстерень   

створити Центр компетентності в м.Пирятин з питань проведення 

делібераційних майстерень. 

17. Здійснювати періодичне звітування міським головою перед 

депутатами міської ради та громадою міста відповідно до вимог чинного 

законодавства, а також у разі необхідності його заступників, секретаря міської 

ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової 

інформації. 

18. Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у 

виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні 

(самостійно, за участю міського голови, працівників апарату та відділів 

міськвиконкому). 

 19. Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед 

виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус 

депутата місцевої ради“. 

 20. Забезпечити підготовку та підписання хартій  про співпрацю між 

Пирятинською міською радою та неурядовими громадськими організаціями; 

створення громадської ради при міському голові м. Пирятина. 

 21. Забезпечити підтримка діяльності громадських організацій та 

громадської ініціативи, спрямованих  на вирішення питань благоустрою міста, 

комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових 

будинків, самоорганізації населення, підтримання громадського правопорядку, 

задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, 

спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля 

молоді. 

 22. Виготовити та відповідно обладнати інформаційний стенд біля 

будівлі міської ради про діяльність міської ради та виконавчого комітету. 
 

5. Інструменти виконання 

 1. Конституція України, закони України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, „Про звернення громадян“, „Про інформацію“, „Про доступ до 

публічної інформації“, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні“, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, 

„Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності“, Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008„Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
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конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування“. 

 2. Статут територіальної громади міста Пирятина та Регламент 

Пирятинської міської ради шостого скликання, Регламент роботи виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради 

 3. Міська цільова Програма діяльності Пирятинської міської ради на 

2014 рік. 

 4. Угоди про співпрацю з місцевими засобами масової інформації в 

межах затверджених видатків. 

 5. Положення про громадські слухання. 

 6. Перелік адміністративних послуг, що надаються міською владою. 

 7. План-графік проведення сходок громадян за місцем проживання з 

метою оптимізації та вдосконалення мережі квартальних/вуличних комітетів і 

налагодження більш тісної співпраці з членами міської громади, мешканцями 

того чи іншого мікрорайону міста та сільських населених пунктів в межах 

міської ради.  

6. Очікувані результати 

Забезпечення доступу громадян до публічної інформації про діяльність 

міської влади в обсягах та у порядку, визначених чинним законодавством 

України. 

Постійна наявність зворотної інформації, зокрема аспектів та позиції 

лідерів громадської думки, пересічних громадян-пирятинців щодо формування 

та реалізації політики міської влади в Пирятині. 

Посилення формування уявлення про Пирятин як про місто з багатою 

унікальною культурою та історичною спадщиною, індустріальною базою, яка 

постійно розвивається, та як надійного і передбачуваного партнера для 

співробітництва. 

Підвищення авторитету міста, забезпечення його інвестиційного іміджу 

через подальшу активізацію інформаційної та презентаційної діяльності міської 

влади.  

Організація діяльності та забезпечення функціонування Центру 

муніципальних послуг, який забезпечить якість та надання адміністративних 

послуг та підвищить рівень ефективності роботи посадовців.  

Створення належних умов прийому громадян, забезпечення  своєчасного 

та якісного розгляду  їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативного  вирішення 

порушених в них питань.  

Забезпечення належних умов для доступу до публічної інформації 

шляхом продовження впровадження в практику муніципального управління 

новітніх інформаційних технологій та кращих практик українських та 

європейських  міст з питань доброго врядування на місцевому рівні.  

Забезпечення єдиної системи документування та роботи з документами у 

виконкомі міської ради, якісної підготовки та оформлення на належному рівні 

нормативно-розпорядчих документів, а також зберігання документів у  

виконавчому комітеті міської ради 


