
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок шостої сесії шостого скликання 

 

 

06 травня 2015 року                                                                                                          № 60 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  рішення сорок третьої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 27 січня 2015 року № 23 „Про затвердження 

міської цільової Програми фінансування потреб комунального підприємства  

„Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2015 рік“ 

              

 Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись Наказом міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 4 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження фінансування міських цільових програм, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та 

соціального розвитку м.Пирятин“, беручи до уваги здорожчання з 01.04.2015 

вартості природного газу на опалення об’єктів комунальної власності та 

необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт в житловому фонді 

міста, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення сорок третьої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 27 січня 2015 року № 23 „Про затвердження 

міської цільової Програми фінансування потреб комунального підприємства  

„Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2015 рік“, а саме: 

1) в розділі 2. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів 

та джерел фінансування вираз „296641,42 тис. грн.“ замінити на 342941,42 тис. грн.; 

2) в розділі 5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

третій абзац викласти в наступній редакції: 

„Дані про структуру витрат: 

на утримання гуртожитку по пл. Борців Революції, 2 м.Пирятин: 

заробітна плата оператор котельні ІІ р. – 493,00 грн. х 6 міс. = 2958,00 грн.; 
 

http://www.docufreezer.com/order


нарахування на заробітну плату 36,92% – 1092,00 грн.; 

оплата послуг (крім комунальних) – 13000,00 грн.; 

оплата природного газу (10 284 м3) – 100896,00 грн. (загалом по гуртожитку 

планується до використання 18,0 тис. м3 природного газу на суму 176602,00 грн. на 

загальну площу 776,1 м2; з них по пенсійному фонду відшкодування – 75706,00 грн. 

на площу 332,7 м2 та 100896,00 грн. на площу 443,4 м2 – незрячі жителі 

гуртожитку); 

поточний ремонт кімнат, покрівлі, опалення – 10000,00 грн.; 

Всього: 127946,00 грн. 

на аварійно-відновлювані роботи  по житловому фонду м.Пирятин: 

ремонт каналізації житлових будинків по вул. Червоноармійська, 4А, 44А, 

66А – 9200,00 грн.; 

          ремонт системи опалення житлових будинків по вул. Червоноармійська, 4А, 

4Б  –  6800,00 грн.; 

ремонт електрощитових  житлових будинків по вул. Червоноармійська,  44А, 

вул. Леніна, 14 – 6700,00 грн.;    

          ремонт покрівлі і освітлення вул. Червоноармійська, 66Б – 2700,00 грн.; 

 ремонт водогону по вул. Червоноармійська, 33А – 1093,00 грн.; 

 ремонт каналізації по вул. Абаканська, 102А – 1030,00 грн.; 

послуги сторонніх організацій  –  44000,00 грн.; 

          приєднання електропостачання до багатоквартирних житлових будинків по 

вул. Пролетарська, 2, вул. Леніна, 31, 33, вул. Червоноармійська, 60, площі 

Червоноармійська, 52, 54  –  6000,00 грн. 

Всього: 78360,00 грн. 

Кредиторська заборгованість за 2014 рік  складає 122260,42 грн. 

Разом загальний фонд: 328660,42 грн. 

Капітальні видатки: 

          придбання газового лічильника  –  20000,00 грн. 

Разом:  348660,42  грн.“. 

3) в додатках 1-5 до Порядку розроблення, затвердження, фінансування 

міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення 

до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин загальний 

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів міської цільової 

Програми фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на утримання 

об’єктів комунальної власності на 2015 рік зазначити 348,66 тис. грн. 

 2. Відповідальність за виконання заходів міської цільової Програми покласти 

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Вараву 

М.В. та директора комунального підприємства „Каштан“ Скочка В.І. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної  комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва Салівон О.О. та на заступника голови постійної комісії з питань 

розвитку будівництва, архітектури, благоустрою територій, ЖКГ, комунальної 

власності та приватизації Шульгу А.Г. 

 

Міський голова                                            О.РЯБОКОНЬ  

 



Пояснювальна записка 

щодо внесення змін та доповнень до міської цільової Програми 

фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ 

на утримання об’єктів комунальної власності“ на 2015 рік 

 

 

 

Міські цільову Програму фінансування потреб комунального підприємства  

„Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2015 рік  затверджено 

рішенням сорок третьої позачергової сесії Пирятинської міської ради шостого 

скликання від 27 січня 2015 року № 23 з обсягом фінансування 296,7 тис. грн.    

          Планується  виділення рішенням чергової сорок шостої сесії ради коштів на 

придбання  основних засобів, оплату послуг сторонніх організацій на виконання 

аварійно-відновлювальних робіт в житловому фонді міста: 

 

 

                                                                                                                                тис. грн. 

№ 

п/

п 

Перелік  робіт, послуг Затверджено

по діючій 

Програмі 

 

Додатково 

виділено  

Загальна 

сума 

 Загальний фонд 

1. Ремонт покрівлі і освітлення вул. 

Червоноармійська, 66Б 

 2,7 2,7 

2. Ремонт водогону вул. 

Червоноармійська, 33А 

 1,93 1,93 

3. Ремонт каналізації вул. Абаканська, 

102А 

 1,03 1,03 

4. Оплата природного газу 54,6 46,3 100,9 

 Всього по загальному фонду 296,7 51,96 328,66 

 Всього по міській цільовій Програмі 296,7 51,96 348,66 

           

                           

 

  Загальний обсяг фінансування міської цільової Програми після внесених змін 

та доповнень складатиме 348,66 тис. грн. 

 

 

 

 Директор КП „Каштан“                                                                                  В.І. Скочко 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням сорок шостої сесії 
Пирятинської міської ради 

шостого  скликання 
від 06 травня 2015 року № 60 

 
 

 
 

 

 

 
 

(зі змінами) 

 

 
 

м.Пирятин 



 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

         Об’єкти комунальної власності здебільшого оцінюються як старі і 

перебувають в  незадовільному технічному стані. Значною проблемою є зношеність 

покрівель, інженерних мереж та комунікацій, елементів будівельних конструкцій.  

Низька платоспроможність за спожиті послуги, що призводить до 

накопичення заборгованості населення та інших споживачів перед підприємством , 

обмежує можливості підтримувати житловий фонд міста в належному технічному 

стані. 
  

2. Мета програми: 
 

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів, необхідних для 

утримання  об’єктів комунальної власності в належному стані; 

організація належного утримання об’єктів комунальної власності та 

раціонального використання наявних грошових ресурсів; 

забезпечення виконання комплексу робіт, направлених на усунення та 

запобігання аварійних ситуацій . 
 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 
 

Для розв’язання поставлених завдань необхідно: 

розробити і здійснити ефективні і комплексні заходи з утримання об’єктів 

комунальної власності  в належному стані; 

організувати належне утримання; 

            проводити періодичні огляди об’єктів комунальної власності з метою 

виявлення таких, що потребують першочергових ремонтів;                  

            уточнити плани будівель, перелік норм і правил, дотримання яких 

забезпечить утримання об’єктів комунальної власності  в належному стані.     

 Фінансування заходів здійснюється за рахунок міської ради та користувачів, 

якщо це передбачено умовами відповідних договорів, інших джерел фінансування.  

Орієнтовний обсяг фінансування на  період із січня по грудень 2015 року – 

342941,42  грн.                                                            
 

4. Строки та етапи виконання програми: 
 

 січень – грудень 2015 року. 

 

5.  Перелік завдань і заходів програми та результативні показники: 
 

 укласти договори з ПАТ „Лубнигаз“ (послуги по транспортуванню, 

постачанню природного газу, природний газ – 18,0 тис. м3), ТОВ „Теплогазсервіс“  

(технічне обслуговування газобладнання теплогенераторної), ФОП Шульга А.Г. 

(профвимірювання електрообладнання для контролю безпеки умов праці), ТОВ 

„Техцентрсервіс“ (повірка газового лічильника РЛ – 20); 

 провести поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, 

інженерних мереж та комунікацій,які потребують першочергових робіт.  



Дані про структуру витрат: 

на утримання гуртожитку по пл. Борців Революції, 2 м.Пирятин: 
заробітна плата оператор котельні ІІ р. – 493,00 грн. х 6 міс. = 2958,00 грн.; 

нарахування на заробітну плату 36,92% – 1092,00 грн.; 

оплата послуг (крім комунальних) – 13000,00 грн.; 

оплата природного газу (10 284 м3) – 100896,00 грн. (загалом по гуртожитку 

планується до використання 18,0 тис. м3 природного газу на суму 176602,00 грн. на 

загальну площу 776,1 м2; з них по пенсійному фонду відшкодування – 75706,00 грн. 

на площу 332,7 м2 та 100896,00 грн. на площу 443,4 м2 – незрячі жителі 

гуртожитку); 

поточний ремонт кімнат, покрівлі, опалення – 10000,00 грн.; 

Всього: 127946,00 грн. 

на аварійно-відновлювані роботи  по житловому фонду м.Пирятин: 

ремонт каналізації житлових будинків по вул. Червоноармійська, 4А, 44А, 

66А – 9200,00 грн.; 

          ремонт системи опалення житлових будинків по вул. Червоноармійська, 4А, 

4Б  –  6800,00 грн.; 

ремонт електрощитових  житлових будинків по вул. Червоноармійська,  44А, 

вул. Леніна, 14 – 6700,00 грн.;    

          ремонт покрівлі і освітлення вул. Червоноармійська, 66Б – 2700,00 грн.; 

 ремонт водогону по вул. Червоноармійська, 33А – 1093,00 грн.; 

 ремонт каналізації по вул. Абаканська, 102А – 1030,00 грн.; 

послуги сторонніх організацій  –  44000,00 грн.; 

          приєднання електропостачання до багатоквартирних житлових будинків по 

вул. Пролетарська, 2, вул. Леніна, 31, 33, вул. Червоноармійська, 60, площі 

Червоноармійська, 52, 54  –  6000,00 грн. 

Всього: 78360,00 грн. 

Кредиторська заборгованість за 2014 рік  складає 122260,42 грн. 

Разом загальний фонд: 328660,42 грн. 

Капітальні видатки: 

          придбання газового лічильника  –  20000,00 грн. 

Разом:  348660,42  грн. 

Виконання даної Програми дасть можливість забезпечити належне утримання 

об’єктів комунальної власності  м.Пирятин. 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

Координацію за ходом виконання програми покладено на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету за напрямком. 

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну депутатську 

комісію з питань розвитку будівництва, архітектури, благоустрою територій, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та приватизації  

   

 

Директор КП „Каштан“                                                                                   В.І.Скочко  



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Міська цільова Програма фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“  

на утримання об’єктів комунальної власності  на 2015 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Комунальне підприємство „Каштан“ 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

 

Розпорядження міського голови  

від 10.12.2014 № 108/1 

3. Розробник програми 

 

Комунальне підприємство „Каштан“  

4. Співрозробник програми 

 

- 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Комунальне підприємство „Каштан“  

6. Учасник програми 

 

Працівники КП „Каштан“  

7. Термін реалізації програми 

 

січень – грудень 2015  року 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

- 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

348,66 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 348,66 тис. грн. 

 Коштів інших джерел - 

 

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Ресурсне забезпечення міської цільової Програми фінансування потреб  

комунального підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності  на 2015 рік 

  
          тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми І ІІ ІІІ 

2015 рік 20    рік 20_рік   20__ - 20__р.р.  20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 

348,66 

     

348,66 

міський бюджет 

 
348,66     348,66 

кошти не бюджетних 

джерел 

      



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми фінансування потреб  

комунального підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності  на 2015 рік 

                                                                                    
№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

 

Очікуваний 

результат 

1 Житлово – 

комунальні 

послуги 

(утримання 

об’єктів 

комунальної 

власності     

м.Пирятин) 

Утримання 

об’єктів 

комунальної 

власності (оплата 

праці оператора 

котельні; 

нарахування на 

зарплату; оплата 

природного газу; 

оплата послуг; 

поточний ремонт) 

 

 

 

січень – 

грудень  

2015  року 

 

 

 

КП 

„Каштан“  

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

348,66 

 

 

 

Виконання 

  ВСЬОГО    348,66  

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Інформація про виконання Програми за 2015   рік 

 
       1.  КВКВ - 01                                Головний розпорядник коштів: Виконком  Пирятинської  міської  ради 

 

       2.                                                  Відповідальний виконавець Програми:  Комунальне підприємство  „Каштан“ 

        

       3.         Міська цільова Програма фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на 

утримання об’єктів комунальної власності  на 2015 рік, затверджена рішенням сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради від 06 травня 2015 року № 60 

 

       4.            Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми фінансування потреб комунального 

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності  на 2015 рік 

 
№

  

Захід Планові обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Стан виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Міський 

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

Міський  

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

1 Утримання 

об’єктів 

комунальної 

власності (оплата 

праці оператора 

котельні; 

нарахування на 

зарплату; оплата 

природного газу; 

оплата послуг ; 

поточний ремонт) 

 

348,66 

 

348,66  

     



 ВСЬОГО 348,66 348,66      

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

                                                                                                                                                             
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 

 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

         

 

Додаток 5 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „КАШТАН“  

 

м. ПИРЯТИН,  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

Код відомчої класифікації _______01___________________________________  

Код функціональної класифікації______100302__________________________ 

Код функції __________2610, 3210_____________________________________ 
 

№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2015 рік 

В тому числі по місяцях 

Всього, 

тис. грн. 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Житлово  

комунальні 

послуги 

(утримання 

об’єктів 

комунальної 

власності) 

Рішення  

46-ої сесії 

міської 

ради від 

29.04.2015 

 

КП 

„Каштан“  

348,66 

 
 

 
 

 

348,66/ 

20000 

9
7
0
0
 

1
0
7
0

0
 

4
7
9
0

0
 

1
4
2
7

8
7
 

1
5
9
6

0
 

1
0
0
0

0
 /

 2
0

0
0
0
 

1
1
0
0

0
 

1
0
2
0

0
 

6
0
0
0
 

3
7
0
0
 

6
7
0
0
 

7
7
0
0
 

 
 У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу  

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 
Директор КП „Каштан“                                                                                                В.І. Скочко 

 

 

06 травня 2015 року 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


