
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятдесят другої позачергової сесії шостого скликання 

 

 

11 вересня 2015 року                                                                                                  № 152 

 

 

Про затвердження Програми соціально- економічного розвитку Пирятинської 

об’єднаної міської територіальної громади  на 2016 рік   
 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, розглянувши та обговоривши Програму соціально- 

економічного розвитку Пирятинської об’єднаної міської територіальної 

громади  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 соціально- економічного розвитку Пирятинської 

об’єднаної міської територіальної громади  на 2016 рік (додається). 

2. Довести Програму соціально-економічного розвитку Пирятинської 

об’єднаної міської територіальної громади  на 2016 рік  до виконавців та 

забезпечити безумовне  її виконання.  

3. На основі  програмних завдань узгодити цільові комплексні Програми 

за напрямками діяльності з метою їх спільного фінансування за рахунок коштів 

Державного, обласного, районного, міського бюджетів, інших фондів розвитку. 

4. Відповідальність та контроль за виконанням рішення покласти на 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

відповідно до розподілу функціональних повноважень та голів постійних 

комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова              О.РЯБОКОНЬ 
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Додаток 

до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 11 вересня 2015 року № 52 

 „Про затвердження Програми соціально- 

економічного розвитку Пирятинської об’єднаної 

міської територіальної громади на 2016 рік“   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

ПИРЯТИНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

НА 2016 РІК 

 



 

 

 

 

 

З М І С Т 

 

ВСТУП 

 

І.   Цілі та пріоритети на 2016 рік 

 

ІІ.  Розвиток житлово-комунального господарства (ЖКГ),  \ 

будівництва та транспортної інфраструктури міста 

 

ІІІ.  Розвиток гуманітарної сфери 

 

ІV.  Розвиток  підприємництва 

 

V.  Благоустрій міста та екологічна політика 

 

VІ.  Реалізація земельної реформи  та політика міської ради в земельних 

відносинах 

 

VІІ.  Інвестиційна політика 

 

VІІІ. Фінансова та бюджетна політика 

 

ІХ. Забезпечення доступності і прозорості влади, розвиток   

інформаційного  простору 

 

Х. Фінансування Програми 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Рішенням тридцятої позачергової сесії шостого скликання Полтавської 

обласної ради від 13.08.2015 „Про утворення Пирятинської об’єднаної міської 

територіальної громади Пирятинського району Полтавської області та 

призначення перших місцевих виборів депутатів Пирятинської міської ради та 

Пирятинського міського голови“ визначено Пирятинську територіальну 

громаду, як спроможну та потенційну для об’єднання. 

Утворено Пирятинську об’єднану міську територіальну громаду з 

центром в місті Пирятин Пирятинського району Полтавської області шляхом 

об’єднання територіальних громад міста Пирятин та сіл: Калинів Міст, 

Верхоярівка, Замостище, Заріччя, Голобородька, Ївженки Пирятинської міської 

ради і сіл Олександрівської сільської ради: Олександрівка, Могилівщина, Рівне 

Нова громада буде включати 17299 осіб, з них: дітей дошкільного віку – 683 

особи, шкільного віку – 1924 особи. 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад 

нова територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, 

економічної, соціально-культурної та екологічної функцій. Для закріплення 

позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і 

соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств 

необхідно розробити чіткий план дій  –  Програму соціально-економічного 

розвитку населених пунктів Пирятинської об’єднаної міської територіальної 

громади на 2016 рік (далі – Програма).   

Програму розроблено відділами Пирятинської міської ради за участю 

Олександрівської сільської ради, відділу освіти, молоді та спорту, сектору 

культури і туризму Пирятинської державної адміністрації, амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) відповідно до чинного 

законодавства України та з урахуванням пропозицій постійних депутатських 

комісій Пирятинської міської та Олександрівської сільської рад. 

Програма розроблена на підставі законів України „Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України“, „Про добровільне об’єднання громад“, постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету“, вимог до реалізації Плану дій „Україна – ЄС“, 

розпорядження Кабінету Мінівстрів України від 01.10.2014 року № 902 „Про 

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року“ та 

„Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів“, рішення двадцять шостої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 16.01.2015 „Про стратегію 

розвитку Полтавської області на період до 2020 року“. 

Мета Програми - вироблення та втілення єдиної політики розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2016 році в 

контексті єдиної політики розвитку Пирятинського району та Полтавської 

області, що вимагатиме реалізації  



пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої 

взаємодії з усіма гілками влади. 

Основною метою Програми є створення умов для повноцінного 

функціонування об’єднаної громади.  

 База Програми – основні показники економічного  і соціального 

розвитку територіальної громади на 2016 рік. 

 

І. ЦІЛІ ТА ПРІОРІТЕТИ НА 2016 РІК 

 

Оцінка  поточної  ситуації 

На теренах об’єднаної громади діють 10 статистично великих 

промислових підприємств галузей виробництва харчових продуктів, 

оброблення деревини та виробництва меблів, виробництва машин і 

устаткування. За 7 місяців 2015 року промисловими підприємствами об’єднаної 

громади реалізовано продукції на суму 322,5 млн. грн., що на 12,8% менше, ніж 

у відповідному періоді 2014 року. Зниження пояснюється переважно із втратою 

традиційних, для провідного підприємства галузі – АТ „Пирятинський 

сирзавод“, ринків збуту: Російської Федерації, Криму, тимчасово окупованих 

територій Донецької та Луганської областей.   Також тимчасово призупинили 

виробництво плодово-овочевих консервів два, пов’язані корпоративними 

зв’язками підприємства: ТОВ „Агрокон“ та ТОВ „Пирятинагроконсерв“. Філія 

ПАТ „ДПЗКУ„Пирятинський КХП“ та ТОВ „С/гП „Комбікормовий завод“  не 

виробили жодної тони продукції, ними надавались лише елеваторні послуги. 

Крім того, не вдалося відновити діяльність ПАТ „Пирятинський 

м’ясокомбінат“.  Відтак обсяг виробництва борошна склав 58 тн (ПП 

Пшеничний П.В. – 47,9%  до минулого року),  сирів – 5,6 тис. тн (82,1%), м’ясо-

ковбасних виробів – 0,0 тн, плодоовочевих консервів – 0,0 тн меблів – 491 набір 

( 96,1%).  

В той же час окремі товари утримали ринкову позицію. Їх виробництво 

було збільшено: у звітному періоді вироблено: олії – 115,4 тн (ПАТ 

„Пирятинський сирзавод – 147,9%),  макаронів – 34 тн (ПП Пшеничний –

117,2%), плінтусу – 1,7 тн та паркету – 19,8 тис. кв. м.  (ТОВ „Пирятиндрев“ – 

відповідно 130,8% та в 3,7 разів більше), фільтроелементів – 33,9 тис. шт. (УВП 

„УТОС“ – в 4 рази більше),  дошок, брусів, планок – 0,31 тис. куб. м (ДП 

„Пирятинський лісгосп“ – в 4,3 рази більше).  

Діяльність Пирятинської міської ради у сфері економічної політики 

впродовж 2015 року стала ознакою створення стабільної бази для економічного 

зростання і була  спрямована на підвищення ефективності економіки, 

забезпечення зростання  доходів населення міста, підвищення соціальних 

гарантій. 

За перше півріччя 2015 року до міського бюджету залучено 7678,0 тис. 

грн. Вдалося досягти значного перевиконання планових показників –  

220,6%, або на 4197,8 тис. грн. понад план. Найбільшу питому вагу у структурі 

загального фонду зайняв акцизний податок – 69,6%, який до міського  бюджету 



почав надходити з 2015 року в зв’язку з внесеними змінами до Податкового 

кодексу України. 

          План по податку на майно виконано на 133,7%, що може свідчити про  

про доцільність встановлених розмірів податків на нерухоме майно, орендну 

плату за землю для юридичних та фізичних осіб.  

          Отримані доходи в першому півріччі 2015 року та вільний залишок 

коштів 2014 року дали змогу проводити фінансування статтей видатків 

міського бюджету, які за перше півріччя проведено по загальному фонду на  

153,6 тис. грн., по спеціальному – 2051,0 тис. грн. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на заклади освіти та 

культури до міського бюджету на 2015 рік передано міжбюджетний трансферт 

в сумі 5902,8 тис. грн., який не забезпечував проведення повного обсягу 

необхідних видатків. 

У зв’язку з цим сесією міської ради затверджено міську цільову Програму 

утримання та розвитку комунальних дошкільних навчальних закладів на 2015 

рік з обсягом фінансування 1583,7 тис. грн. по загальному фонду та 2473,7 тис. 

грн. по спеціальному фонду (з них: 760,0 тис. грн. – батьківська плата). 

Для забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту Будинку 

дитячої та юнацької творчості затверджено міську цільову Програму 

капітального ремонту Будинку дитячої та юнацької творчості на 2015 рік на 

суму 678,1 тис. грн. В 2015 році Програму профінансовано на 423,7 тис. грн. 

Також проводилося  фінансування  видатків  по  апарату  управління,    

житлово-комунальному  господарству,  соціальному  захисту  та  іншим  

видатках,  які  передбачені  Бюджетним  кодексом України. Проводилися 

заходи по енергозбереженню, а саме: у дошкільних навчальних закладах 

„Сонечко“ та „Ромашка“ проведено поточний ремонт системи тепло-

постачання. У двох дошкільних навчальних закладах „Пролісок“ та „Ромашка“ 

проведено ремонти водопостачання та водовідведення.  

           Виконано поточні ремонти, придбано будівельні матеріали та меблі в 

ДНЗ „Пролісок“ – 185,3 тис. грн. та в ДНЗ „Ромашка“ – 170,1 тис. грн. 

            Завершуються роботи по реконструкції книжкового магазину „Райдуга“. 

          У 2015 році проведено ремонтні роботи житлового фонду, зокрема  

капітальний ремонт м’якої покрівлі на суму 118,9 тис. грн.   

Проводилося  фінансування  цільових  Програм,  завдяки  чому  був  

підтриманий розвиток  житлово-комунального  господарства (4110,1 тис. грн.), 

фізичної культури  та  спорту (63,4 тис. грн.), соціального  захисту  населення   

(119,0 тис. грн.). 

У літній період при позашкільних закладах освіти, відповідно до міських 

цільових Програм, організовувалися оздоровчі табори для оздоровлення та 

відпочинку дітей – вихованців Станції  юних техніків, Будинку  дитячої  та  

юнацької  творчості. У 2015 році сесією міської ради вперше прийнято рішення 

про оздоровлення у пришкільних таборах  учнів 1-4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів на території Пирятинської міської ради та дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на оздоровлення дітей  

витрачено 62,7 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 2015 року 

на реконструкцію вуличного освітлення використано 248,0 тис. грн. 

Дороги  в  місті  потребують  проведення  різного  виду  ремонтів.                             

Для проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарів, заїздів, 

відмосток, доріг у 2015 році використано 1008,9 тис. грн. 

Впродовж року в полі зору виконкому міської ради перебувала  робота 

комунальних підприємств міста. Завдяки скоординованій роботі виконкому  

ради та комунальних підприємств вдалося досягти беззбиткових результатів 

роботи за вісім місяців поточного року.   

Проблемним  питанням  для  міської  ради  залишається  встановлення  

меж міста. Підписано договір щодо виготовлення Генерального плану міста.   

Економічні  чинники  не  впливали  позитивно  на  розвиток  малого  та  

середнього  підприємництва.  

У зв’язку з незавершеністю ліквідаційної процедури по підприємствах-

боржниках бюджет Пирятинської міської ради недоотримує кошти від сплати 

земельного податку та орендної плати з юридичних осіб. 

На доходи міського бюджету також 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 зайнятості населення на 2015 рік, на рівних умовах 

співфінансування – коштів міського бюджету та районного центру зайнятості, 

до робіт з благоустрою міста залучалися тимчасово не працюючі громадяни, які 

проживають на території міської ради. Ними відпрацьовано 884 людино-дні.    

Збільшується  навантаження  на  навколишнє  середовище: постійно 

підвищується  інтенсивність  руху  автотранспорту  центральними  вулицями  

міста, скорочується  кількість  зелених  насаджень.   

Для виховання екологічної свідомості мешканців міста, в тому числі 

школярів, у 2015 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.   

З метою благоустрою міста та наведення належного стану в місті 

облаштовано куточки благоустрою: встановлено лавочки з мощенням,  вуличні 

стаціонарні урни. 

Вперше в місті на пішохідних переходах встановлено мигаючі світлофори 

в кількості 9 штук. 

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.  

В 2015 році проблеми обслуговування місцевого бюджету органами 

Держказначейства були відсутні.  
 

 Основні проблеми 

Освіта: 

потреба  в   проведенні  капітальних  та  поточних  ремонтів  закладів  

освіти. 

Культура: 

необхідність проведення капітального  ремонту приміщення 

Калиновомостівського сільського Будинку  культури; 

ремонт даху Олександрівського сільськлгл клубу;  

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 по місцю проживання мешканців. 



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; 

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. 

                                         

Цілі та пріоритети  

Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку об’єднаної 



територіальної громади, на основі аналізу результатів розвитку за попередній 

період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського 

бюджету на 2016 рік визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчого 

комітету Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади, розроблено 

заходи щодо їх реалізації. 

 

Головними цілями визначено: 

підвищення ефективності використання міських та сільських ресурсів і 

комунального майна, діяльності комунальних підприємств;  

виконання комплексу заходів для підвищення добробуту громадян, 

поліпшення якості соціальних  та  комунальних  послуг. 

 

Пріорітетні завдання та заходи: 

В напрямі стабілізації промислового виробництва: 

сприяння реалізації виробничо-промислових програм розвитку 

підприємств новими власниками; 

підвищення конкурентоспроможності продукції, виробленої 

промисловими підприємствами  об’єднаної громади; 

розширення присутності на внутрішньому українському ринку шляхом 

проведення маркетингових, бонусних акцій для збільшення обсягів продажу 

продукції  (АТ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятинагроконсерв“ та ТОВ 

„Агрокон“ - упродовж року); 

зниження собівартості продукції за рахунок продовження  виконання 

заходів з енергозбереження (усі підприємства галузі – травень-вересень 2016 

року). 

В напрямі сприяння реалізації виробничо-промислових програм розвитку 

підприємств новими власниками: 

відновлення виробництва комбікормів та запровадження нових, 

потрібних на ринку видів діяльності (ТОВ „Сільськогосподарське підприємство 

„Комбікормовий завод“ – упродовж року); 

 з метою відновлення виробничої діяльності ПАТ „Пирятинський 

м’ясокомбінат“ встановлення партнерських відносин із діючим власником 

підприємства (виконком ради –упродовж року). 

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, виробленої 

промисловими підприємствами  об’єднаної громади: 

продовження проведення заходів із маркетингу та брендінгу території (усі 

підприємства галузі, орган місцевого самоврядування – упродовж року). 

погашення підприємствами-боржниками боргу по земельному податку та 

орендній платі за землю;      

покращення  стану приміщень 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; 

встановлення на умовах співфінансування засобів обліку теплової енергії 

на житлових будинках; 

покращення якості надання адміністративних послуг шляхом 

облаштування Центру муніципальних 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 жителів громади, 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 місті Пирятині та селах 

об’єднаної територіальної громади. 

Програмою враховано пропозиції структурних підрозділів виконавчих 

органів міської ради, Олександрівської сільської ради, відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської державної адміністрації, сектору культури і туризму 

Пирятинської державної адміністрації, амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (АЗПСМ) та передбачено реалізацію програм об’єднаної 

територіальної громади, основні напрямки роботи  комунальних підприємств 

міста. 

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.  

Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесій 

Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади за пропозиціями 

виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету м.Пирятин на 2016 

рік. 

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2016 році, 

здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  

виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету ради. 
 

Інструменти виконання 

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

2. Закон України  „Про  державний  бюджет  на 2016 рік“. 

3. Бюджетний кодекс України. 

4. Податковий кодекс України. 



5. Міський бюджет на 2016 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 при виконкомі Пирятинської міської ради. 

31. Комісія по наданню одноразової грошової допомоги на лікування 

військовослужбовців-жителів Пирятинської міської ради – учасників АТО, які 

отримали поранення під час несення служби. 

32.  Реалізація міських цільових програм, а саме: 
 

№ 

з/п 

Повне найменування програми  



1 Міська  цільова  Програма  висвітлення діяльності Пирятинської міської 

ради в засобах масової інформації на 2016 рік 

2 Міська цільова Програма створення Пирятинського центру 

громадського діалогу   

3 Міська цільова Програма утримання та розвитку комунальних 

дошкільних навчальних закладів на 2016 рік 

4 Міська цільова Програма капітального ремонту Будинку дитячої та 

юнацької творчості на 2016 рік 

5 Міська  цільова  Програма відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в  

профільному  таборі відпочинку з денним перебуванням „Юні  умільці“  

при  Будинку дитячої та юнацької творчості влітку 2016 року   

6 Міська  цільова  Програма відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в    

таборі  з  денним  перебуванням   „Сонечко“ при Калиновомостівській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів у 2016 році 

7 Міська  цільова  Програма дитячого закладу відпочинку з денним 

перебуванням  „Сузір’я-Z“  при Пирятинській районній станції юних 

техніків влітку 2016 року  

8 Міська  цільова  Програма відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в  

спортивно- оздоровчому  таборі „Старт“  при  Пирятинській дитячо-

юнацькій спортивній школі влітку 2016 року 

9 Міська цільова Програма оздоровлення та відпочинку учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на території Пирятинської міської 

ради на 2016 рік 

10 Міська  цільова  Програма  „Шкільний  автобус“ на 2016 рік 

11 Міська  цільова  Програма  соціального  захисту  населення на 2016 рік 

12 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 2016 рік 

13 Міська  цільова  Програма  „Оздоровлення дітей-сиріт  і  дітей,  

позбавлених батьківського  піклування  на  2016  рік“ 

14 Міська  цільова  Програма  „Всебічний  захист  законних  прав,  

соціальних і  економічних  інтересів  ветеранів,  пенсіонерів,  інвалідів  

та  інших  малозахищених  верств  населення  на  2016  рік“ 

15 Міська  цільова  Програма капітального  ремонту та реконструкції 

житлового  фонду міста Пирятина на 2016 рік    

16 Міська цільова Програма відновлення мереж водопостачання   

на 2016 рік 

17 Міська  цільова  Програма  розвитку  комунального підприємства 

„Пирятинський  міський  водоканал“ на 2016 рік 

18 Міська цільова Програма утримання служби благоустрою комунального 

підприємства  „Каштан“ на 2016 рік 

19 Міська  цільова  Програма  занятості  населення  м.Пирятин  на  2016  

рік 



20 Проект „Облаштування  скверу „Фантазія“ для відпочинку громади м. 

Пирятин“   

21  Міська цільова Програма розвитку комунального підприємства  „Готель 

„Пирятин“ на 2016 рік   

22 Міська цільова Програма фінансування потреб комунального  

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності 

на 2016 рік 

23 Міська  цільова  програма  культурно-мистецьких  заходів  на  2016  рік 

24 Міська  цільова  Програма  розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Пирятині на  2016  рік 

25 Міська цільова Програма розвитку баскетболу в місті Пирятині на 2016 

рік 

26 Міська цільова Програма утримання та розвитку комунального 

підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2016 рік 

27 Міська  Програма  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  у  

м.Пирятин  на  2012-2016  роки   

28 Міська цільова Програма розвитку та збереження зелених насаджень у  

м. Пирятин на 2012 – 2016 роки 

29 Міська цільова Програма еколого-просвітницької роботи на території 

Пирятинської міської ради на 2016 рік 

30 Міська цільова Програма „Чорнобильці серед нас і з нами в житті та 

пам’яті“ на 2016 рік 

31 Міська  цільова  Програма діяльності  Пирятинської  міської  ради  на  

2016 рік 

32 Міська цільова Програма організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятина у літній період 2016 року 

33 Міська  цільова Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

міста Пирятина на 2016 рік“ 

34 Міська цільова Програма з кредитування державної житлової програми 

„Власний дім“ на 2016 рік 

35 Міська  цільова  Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо 

профілактики злочинності на території Пирятинської міської ради на 

2016 рік 

36 Міська цільова Програма придбання пожежного автомобіля для 

Пирятинської міської ради (об’єднаної) 

 

Очікувані результати 

1. Зростання обсягів промислової продукції за основними видами 

продукції за рахунок освоєння нових ринків збуту продукції, підвищення 

конкурентоспроможності на внутрішньому ринку за рахунок впровадження 

енергозаощаджувальних технологій.   

2. Покращена матеріально-технічна база комунальних підприємств міста, 

технічного стану приміщень закладів дошкільної освіти. 

3. Зменшено витрати на оплату комунальних послуг в закладах освіти та 

комунальних підприємствах. 



4. Тарифи відповідають собівартості наданих послуг. 

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

6. Раціональне використання земель і забудови територій. 

7. Розв’язані найбільш актуальні екологічні проблеми, підвищено 

екологічну свідомість громадян міста. 

8. Покращено стан житлового фонду комунальної власності. 

9. Покращено благоустрій міста.  

10. Підвищено актививність громади та залучено її до вирішення проблем 

міста. 

11. Підвищено якість надання муніципальних послуг виконавчим 

комітетом міської ради. 

12. Покращення інвестиційного іміджу міста. 

 

ІІ. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЖКГ), 

БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА 

 

Оцінка  поточної  ситуації 

Житлово-комунальне господарство – важлива сфера обслуговування 

населення та підприємств міста. 

У сфері житлово-комунального господарства Пирятинської міської ради 

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 населенних пунктів 

мають централізоване водопостачання та водовідведення; 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 „Злагода“ та вирішення питання щодо заміни 

мережі водопостачання розроблена міська цільова Програма співфінансування 

міської ради та ОСББ „Злагода“ щодо заміни мережі водопостачання по вул. 

Урожайна, 4 в м.Пирятин на 2015 рік.   

Комунальне підприємство „Каштан“ 



В місті налічується 87 житлових багатоквартирних будинків, які 

перебувають на балансі КП „Каштан“, з них: 58 – багатоповерхові, загальною 

площею 84250 кв. м. 

Підприємством укладено 1773 договори на утримання будинків. Станом 

на 01.09.2015 загальна сума заборгованості населення за житлово-комунальні 

послуги, надані підприємством, становить 489,0 тис. грн. 

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

послуги до відділу державної виконавчої служби Пирятинського районного 

управління юстиції передано 19 судових наказів на загальну суму 23,450 тис. 

грн. 

 На виконання розпорядження міського голови від 19.06.2015 № 49 „Про 

обстеження житлового фонду, що перебуває в комунальній власності міста“, 

враховуючи акт обстеження житлового фонду, що перебуває в комунальній 

власності м.Пирятин, від 23.07.2015 та з метою підготовки житлового фонду 

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років працівниками 

міської ради, комунального підприємства „Каштан“ та в присутності 

представника Громадської організації „Моя Полтавщина“ проведена 

інвентаризація житлового фонду міста, складено відповідний акт з визначення 

черговості проведення ремонтних робіт в житловому фонді міста. 

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 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 №№ 

3,7 по вул. Полтавська,  вул. Червоноармійська, 44А – на загальну суму 168,552 

тис. грн. (площа виконаних робіт – 576,7 кв. м.)   

При проведенні зазначених робіт міською радою проводиться контроль за 

виконанням капітальних ремонтів житлового фонду із залученням 

представників міської ради, житлових будинків, підрядної організації та 

технічного нагляду, в яких проводився ремонт. 

Впродовж 2015 року комунальним підприємством „Каштан“ проведено 

аварійно-відновлювальні роботи: відремонтовано м’які покрівлі житлових 

будинків №№ 4Б, 66А, 66Б по вул. Червоноармійська, № 45 по вул. Леніна,                        

№ 2 по вул. Полтавська. 

Проведено заміну стояків водовідведення та водогону в житлових 

будинках по вул. Абаканська, 102А, вул. Червоноармійська, 44А. 

Замовлено вхідні двері для заміни на металеві для житлових будинків№№ 

6,7 по вул. Полтавська, вул. Червоноармійська, 66А, вул. Леніна, 31 та інші. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій 

мережі м.Пирятина комунальним підприємством „Каштан“ для позначення 

перехресть, пішохідних переходів, а також в місцях, де не забезпечена 

видимість складного відрізку дороги, за кошти міської ради придбано 11 

мигаючих світлофорів. Станом на 03.09.2015 встановлено 9 мигаючих 

світлофорів: по  вул. Леніна (біля загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4, ПАТ 

„Полтаваобленерго“, магазину „Візит“, торгового центру, біля Березової алеї), 

по вул. Червоноармійська (біля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 



Національного природного парку „Пирятинський“, магазину „Хвилинка“), по 

вул. Гагаріна (біля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6) та по                      

вул. Визволення (біля Пирятинського ліцею). 

Поновлено розмітку пішохідних переходів по вулицях Визволення, 

Леніна, Жовтнева, Петровського, Пролетарська, Червоноармійська, Абаканська, 

Єлени, на майдані Незалежності. 

Заготовлено піскосуміші – 150 тн. 

 Міською радою розроблено міську цільову Програму обладнання вузлами 

обліку теплової енергії житлового фонду міста на умовах співфінансування 

міської ради, надавача послуг з централізованого опалення ОКВПТГ 

„Лубнитеплоенерго“ та мешканців багатоповерхових житлових будинків міста. 

 Приватним підприємством „АДАМАНТ“ за кошти міського бюджету 

проведено реконструкцію вуличного освітлення вул. Цибаня, вул. Кулініча з 

встановленням 58 опор електропередач, 44 світильників (протяжність 2,5 км) – 

247,25 тис. грн. 

З метою розв’язання актуальних проблем маломобільних груп населення, 

утвердження і забезпечення їх прав, популяризації загальнолюдських 

цінностей, толерантного та поважного ставлення до них, на виконання заходів 

щодо доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  міста Пирятин в місті 

продовжується роботи по влаштуванню пандусів. Проводяться роботи    щодо 

влаштування пандусу по вул. Леніна, 36 (біля магазину „Фора“) та закінчені по 

вул. Леніна, 57 (Школа естетичного виховання). Роботи проводяться за кошти 

соціальної угоди, укладеної між Пирятинською міською радою та АТ 

„Пирятинський сирзавод“ на сумму 77,65 тис. грн. 

  Проведенні зустрічі з мешканцями житлових будинків №№ 160, 162 по                                  

вул. Червоноармійська, де було надано роз’яснення щодо переваги створення 

об’єднань та запропоновано надання юридичної допомоги в оформленні 

правовстановлюючих документів. Так, на зустрічах з мешканцями цих 

житлових будинків було досягнуто домовленостей щодо переведення будинків 

на індивідуальне поквартирне опалення з подальшим створенням ОСББ. 

 Проведено капітальний ремонт вул. Київська на загальну суму 523,27 тис. 

грн. (загальна площа – 1976 кв. м.) з облаштуванням заїздів на вулиці: 

Молодіжна, Шапрана, Островського. 

Проведено поточний ремонт тротуарів по вулицях Леніна, 

Червоноармійська, Радянська, поточний ремонт міжбудинкових проїздів по 

вулицях Полтавська, Червоноармійська, Мікромістечко, поточний ремонт 

проїзжої частини всіх асфальтобетонних вулиць міста на загальну суму 

1491,759 тис. грн. (загальна площа – 4923, 3 кв. м.) 

 З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років та 

приведення до належного технічного стану дорожнього покриття вулиць міста 

за кошти міського бюджету проведено грейдерування вулиць: Молодіжна, 

Островського, Кулініча, пров. 2-й Робочий. 

 ФОП Петренко О.Г. завершуюється реконструкця книжкового магазину 

„Райдуга“ по вул. Леніна, 14. Облаштовано пандус, сходи, тротуарну частину 



території біля магазину, утеплено цокольну частину приміщення на сумму 

97,574 тис. грн. 

 Продовжується капітальний ремонт Будинку дитячої та юнацької 

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

оздоблювальні роботи, обшивка стін гіпсокартонними листами, шпаклювання, 

малярні роботи, утеплення фасаду, зовнішні штукатурні та малярні роботи, 

облаштування системи електропостачання, системи опалення, улаштування 

підвісної стелі, підлоги роботи виконані на суму 333,7 тис. грн. 

  Комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ 

Постачання питної води в місті здійснюється комунальним 

підприємством „Пирятинський міський водоканал“. 

Підприємство надає послуги 6987 споживачам. 

Для належного водопостачання жителів міста підприємством проведено 

реконструкцію мережі водопостачання по вул. Калініна – 100 м.п.,                      

по вул. Маяковського – 100 м. п., вул. Завокзальна – 200 м. п. Роботи виконані 

на суму 117,6 тис. грн. 

За І півріччя 2015 року встановлено 73 лічильники для обліку води.  

З метою належного водопостачання КП „Пирятинський міський 

водоканал“ проведено роботи по встановленню частотного перетворювача 

замість водонапірної вежі по вул. Мікромістечко. 

 За рахунок коштів міського бюджету – 183,3 тис. грн. для аварійної 

автомашини водоканалу придбано кузов уніфікований герметизований (КУНГ) 

з необхідним обладнанням. 

 З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій з водопостачання в 

місті комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ 

проведено поточний ремонт першого відсіку резервуару питної води об’ємом 

2000 кб. м., а саме: очищення від піску, дезинфекція води, герметизація швів. 

Роботи виконано за рахунок коштів міського бюджету на суму 50 тис. грн. 

Комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ у           

2015 році було ліквідовано 53 аварії на мережах централізованого 

водопостачання. 

       Замінено люки на лініях водопостачання на суму 0,8 тис. грн.; 

        Замінена запірна арматура на суму 9,7 тис. грн.; 

        Проведено поточний ремонт глибинних насосів на суму 16,0 тис. грн. 

        Взято на обслуговування мережу водопостачання села Прихідьки 

Пирятинського району (Дейманівська сільська рада). 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

Підприємство Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди надає 

послуги з централізованого водовідведення. 

Послугами підприємства користується 1841 абонент, з них:  населення 

1779 абонентів, інші споживачі – 62. 

Проведено капітальний ремонт електродвигунів  в кількості 2 шт. на суму 

3200,0 грн. 



 Виконано ремонт  колодязів розташованих на території підприємства  

(замінено люки, проведено бетонні  роботи) в кількості 3 шт. на загальну суму 

1677,0 грн. 

 Виконано ремонт водовідвідних лотків протяжністю 15 м. п. від 

перегнивача 2 черги до аеротенків  (бетонні роботи) на суму 4320,0 грн. 

 Побудовано муловий резервуар розміром 2,2мх3,5м на 2 черзі очисних 

споруд (роботи виконано на 30%) на суму 4380,0 грн. 

 Проведено ремонт колектора по вул. Жовтневій (22 м.п.), сума 

ремонтних робіт склала 8700,0 грн. 

Загальна сума виконаних робіт складає 22277,0 грн. 

Впродовж року придбано основні засоби та виконано ремонтні роботи 

технологічного обладнання, споруд та мереж на суму 147,6 тис. грн., а саме: 

придбано насосні агрегати СМ150-125 (2 шт.) та встановлено на І та ІІ 

чергах очисних споруд;   

придбано комплект запасних частин і виконано ремонт системи аерації І 

та ІІ черг очисних споруд; 

виконано капітальний ремонт 4 електродвигунів; 

проведено ремонт 16 оглядових каналізаційних колодязів, розташованих 

по місту; 

відремонтовано відвідні лотки  протяжністю 30 м. п.; 

замінено зруйновані відвідні лотки від розподільчого вузла до вторинного 

відстійника ІІ черги очисних споруд протяжністю 4 м. п.; 

проведено поточний ремонт двох вторинних відстійників на ІІ черзі 

очисних споруд (виконані бетонні роботи, вирівняно дзеркало); 

частково замінено  та пофарбовано металеве перекриття на аеротенках І 

черги; 

частково побудоване гаражно-складське приміщення. 

Комунальне підприємство „Готель „Пирятин“  

 Придбано м’який інвентар (одіяла, махрові рушники, комплекти 

постільної білизни, коврові доріжки) . 

 Придбано та замінено 7 вікон на енергозберігаючі.  

 Придбано будівельні матеріали та проводиться ремонт в санвузлах. 

 Ремонт в цьому році проведений в санвузлах 4 номерів. 

 Придбані миючі засоби та інші МШП 

 

Основні  проблемні  питання 

Недосконала тарифна політика комунальних підприємств, яка сприяє 

вимиванню обігових коштів на підприємствах. 

Підвищення тарифів на енергоносії. 

Недостатній рівень якості надання комунальних послуг через значну 

заборгованість споживачів за спожиті комунальні послуги. 

Значна зношеність інженерних мереж водопостачання та водовідведення. 

Зношеність технологічного обладнання підприємств. 

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. 

 

Головні напрямки роботи у 2016 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. 

Комунальне підприємство „Каштан“ 

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

трактори з причіпами;  

Забезпечення утримання, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

вулиць та світлофорів 

Реконструкція вуличного освітлення вулиць міста та сіл міської ради       

(6 км); 

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста та сел міської 

ради: 

придбання грейдера; 

проведення капітального та поточного ремонту вулиць громади міста. 

Капітальний ремонт житлового фонду. 

Комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ 

         1. Заміна водопровідної мережі по вул. Абаканська – 1600 м. 

         2. Заміна водопровідної мережі по вул. Завокзальна – 400 м.  

         3. Заміна водопровідної мережі по вул. Мікромістечко – 1000 м.  

         4. Для покращення умов життєдіяльності населення с.Замостище потрібно 

побудувати нову свердловину, встановити водонапірну вежу, лінію 

водопостачання протяжністю 2600 м, побудувати оглядові колодязі, виготовити 

та отримати проектно-кошторисну та дозвільну документацію.  

5. Для покращення умов життєдіяльності населення с.Заріччя потрібно 

побудувати нову свердловину, встановити водонапірну вежу, лінію 

водопостачання протяжністю 3425 м, побудувати оглядові колодязі, виготовити 

та отримати проектно-кошторисну та дозвільну документацію.   

6. Для покращення умов життєдіяльності населення с.Калинів Міст та с. 

Верхоярівка потрібно замінити водонапірну вежу, побудувати лінію 

водопостачання протяжністю 6500 м, побудувати оглядові колодязі, виготовити 

та отримати проектно-кошторисну та дозвільну документацію.  



         7. Для покращення умов життєдіяльності населення с.Олександрівка 

потрібно замінити водонапірну вежу, лінію водопостачання протяжністю 1000 

м, побудувати оглядові колодязі, заміна та встановлення запірної арматури, 

електрообладнання, будівництво огорожі сан зони, виготовити та отримати 

проектно-кошторисну та дозвільну документацію. 

         8. Для прокладення та заміни ліній централізованого водопостачання  під 

дорогою, без руйнування асфальтного покриття потрібно придбати 

устаткування для проколу ґрунту. 

         9. В зв’язку з експлуатацією з 1990 року автомобіля потрібно придбати 

новий.  

         10. Для забезпечення населення м.Пирятин та інших населених пунктів в 

яких будуть прокладені лінії водопостачання під час аварійних ситуацій 

необхідно придбати спеціальний автомобіль для підвезення питної води.  

         11. Для своєчасної ліквідації поривів, проведення аварійно-

відновлювальних робіт необхідно придбати трактор з причепом для підвезення 

матеріалів та обладнання.  

         12. Для покращення умов праці адмінперсоналу придбати легковий 

автомобіль. 

         13. Для покрашення умов праці потрібно провести капітальний ремонт 

адмінприміщення. 

         14. Провести капітальний ремонт машинного відділення станції 2-го 

підйому.  

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

Реконструкція очисних споруд на 1 тис. м. куб./добу шляхом побудови 

третьої черги очисних споруд.  

Будівництво напірного каналізаційного колектора по вул. Жовтнева,               

від каналізаційно-насосної станції № 1 до КНС № 2 протяжністю 3 км.  

Реконструкція каналізаційної мережі міста (район Завокзалля та 

центральної частини міста (вул. Радянська).  

Придбання асенізаційного автомобіля.  

Комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ 

Проведення капітальних ремонтів 4 номерів готелю.  

Переведення багатоквартирних житлових будинків №№ 102А, 102Б по 

вул. Абаканська 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. 



  Будівництво двох тротуарів за існуючими проектами: по вул. Борців 

революції (біля церкви) та до вул. Аврущенка від вул. Радянська.  

Виготовлення проекту та будівництво тротуару по вул. Жовтнева, Леніна 

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

(від житлового будинку  № 21 на майдані Незалежності до вул. Петровського). 

Пониження бордюрів вздовж центральних вулиць міста. 

    

Інструменти  виконання 

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

2. Міський бюджет на 2016 рік. 

3. Субвенції з державного та обласного бюджетів. 

4. Міська цільова Програма безпеки дорожнього руху. 

5. Міська  цільова Програма капітального  ремонту  та реконструкції 

житлового  фонду міста Пирятин. 

6. Міська  цільова  Програма  розвитку  комунального підприємства  

„Пирятинський  міський  водоканал“.      

7. Міська  цільова Програма відновлення мереж водопостачання на            

2015 рік. 

8. Міська цільова Програма розвитку комунального підприємства „Готель 

“Пирятин“. 

8. Проведення громадських слухань щодо перегляду тарифів на житлово-

комунальні послуги. 

 

                                               Очікувані  результати 

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. 

Покращення якості надання послуг з утримання багатоповерхових 

житлових будинків та прибудинкових територій.  

 Упорядкування адресного господарства міста з встановленням укажчиків 

вулиць на перехрестях та будинках.  

 

ІІІ.  РОЗВИТОК  ГУМАНІТАРНОЇ  СФЕРИ 

1. Освіта 

1.1. Оцінка поточної ситуації  

Упродовж 2015 року з бюджету Пирятинської міської ради здійснюється 

фінансування шести дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) освіти – „Берізка“, 

„Калинка“, „Пролісок“, „Ромашка“,  „Сонечко“,  „Червона шапочка“ та двох 

закладів позашкільної освіти – Будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) 

та станція юних техніків (СЮТ).  



Фінансування дошкільних навчальних закладів визначено Законом 

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

України“, а саме у 2015 році заклади дошкільної освіти повинні фінансуватися з 

районного бюджету. В Прикінцевих положеннях Закону передбачена  

можливість у 2015 році залишити  утримання дошкільних  навчальних закладів  

за міською радою,  при умові  передбачення міжбюджетного трансферту з 

районного бюджету. Міська і районна ради  скористалися  цією можливістю і 

рішенням сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання, Пирятинська 

міська рада затвердила міжбюджетний трансферт з районного бюджету на 

утримання закладів ДНЗ  в сумі 5 881,1 тис. грн.  

Відповідно до потреб населення та демографічних прогнозів п’ять 

дошкільних навчальних закладів розташовані на території міста і один 

дошкільний заклад на території села Калинів Міст. 

Дошкільним вихованням охоплено 629 дітей. 

В 2015 році діяльність всіх дошкільних закладів була спрямована на 

виконання законів України „Про освіту“, рекомендацій відділу освіти 

Пирятинської райдержадміністрації та виконкому Пирятинської міської ради.  

Впродовж 2015 року на утримання дитячих дошкільних закладів 

заплановано видатків в сумі 8437,7 тис. грн, в тому числі з міського бюджету 

додатково було виділено коштів в сумі 2556,6 тис. грн.  

За напрямами використання коштів, видатки заплановані на: 

оплату праці з нарахуваннями – 4022,1 тис. грн., 

продукти харчування – 540,0 тис. грн., 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1512,0 тис. грн., 

придбання матеріалів, оплата послуг – 1318,0 тис. грн., 

капітальні видатки – 1035,6 тис. грн., 

інші видатки – 10,0 тис. грн.  

Проведено заходи щодо покращення  матеріально-технічної бази ДНЗ: 

ДНЗ „Пролісок“ зроблено поточний ремонт приміщення, музичного залу, 

коридору, санвузлів, заміна вікон на суму 135,3 тис. грн. Придбано меблів на 

суму 50,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення в сумі 207,0 тис. грн.  

ДНЗ „Ромашка“ зроблено поточний ремонт пральні, санвузлів. Системи 

опалення, заміна вікон на суму 255,2 тис. грн. Придбано меблі на суму 68,0 тис. 

грн. Проведено капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення 

на суму 227,0 тис. грн. 

ДНЗ „Червона шапочка“ встановлено огорожу на суму 74,0 тис. грн.  

Враховуючи  вимоги вищевказаного закону, міська рада 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 в оперативне управління  

районному відділу освіти. Тому в 2015 році фінансування  діяльності  міських  

закладів позашкільної освіти здійснюється з районного бюджету. 

          У штатному розписі БДЮТу передбачено  15 педагогічних ставок 

працівників. В БДЮТі працює 29 гурткових груп, з яких 17 груп початкового 



рівня першого року навчання, 1 група початкового рівня другого року 

навчання, 9 груп основного рівня першого року навчання і 2 групи основного 

рівня другого року навчання. Кількість дітей, що відвідують гуртки, становила 

близько 475 вихованців. В БДЮТі працюють гуртки переважно художньо-

естетичного спрямування. Вони об’єднані в два відділи: відділ художньої 

самодіяльності –  хореографічний (3 групи),  вокальний (2 групи), вокально-

інструментальний ансамбль (ВІА), театральний, театр ляльок, КВН, „Живе 

слово“ та відділ декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, до 

якого належать такі гуртки – „Бісероплетіння“ (2 групи), „Художнє в’язання“, 

„Магічна писанка“, „Аплікація соломкою“, „Квілінг“, „Сувенір“, „Диво 

рученята“, „Образотворче мистецтво“ (2 групи), „Розпис“, „Чарівні прикраси“ 

(2 групи). Поряд з цим діти відвідують туристські гуртки (2 групи), шахові (2 

групи) та „Школу активу“. 

          На території Пирятинської громади функціонують п’ять загальноосвітніх 

закладів освіти: 
 

№ 

з/п 

Назва закладу Кількість 

учнів 

Кількість 

класів 

Кількість 

вчителів 

Кількість 

обслуговуючого 

персоналу 

1 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа № 1 

149 9 16 7 

2 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа № 4 

541 21 54 23 

3 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа № 6 

480 22 46 19 

4 

Пирятинський 

ліцей 
759 31 61 26 

5 

Олександрівська 

загальноосвітня 

школа 

19 3 7 3 

 

1.2. Основні  проблемні питання 

1. Недостатній рівень охоплення дітей відповідного віку дошкільною 

освітою. 

2. Відсутність сформованої системи навчальних закладів для надання 

високоякісних освітніх послуг з використанням освітнього округу та 

модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. 

3. Відсутність оптимізованої мережі навчальних закладів та покращення 

їх матеріально-технічної бази. 

4. Незабезпеченість навчально-виховного процесу засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 



5. Відсутність умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як 

координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи. 

 

1.3. Головні напрямки роботи на 2016 рік 

1. Покращення матеріально-технічної бази та інформаційно-методичне 

забезпечення дошкільних навчальних закладів територіальної громади: 

ДНЗ „Берізка“: 

 заміна воріт;   

 проведення опору ізоляції електромережі;     

 капітальний ремонт крила приміщення;  

 заміна вікон;  

 ремонт дитячого басейну;  

 укомплектування  для ігрового дитячого майданчика.   

ДНЗ „Пролісок“: 

 відкриття четвертої групи (добудова);   

 ремонт приміщення;     

 капітальний ремонт харчоблоку;  

 заміна вікон;  

 часткова заміна огорожі;  

 укомплектування  для ігрового дитячого майданчика.   

ДНЗ „Ромашка“: 

 проведення санації (реконструкції) будівлі ДНЗ; 

 капітальний ремонт даху;  

зовнішнє утоплення стін закладу (заміна вхідних дверей, заміна вікон);  

капітальний ремонт харчоблоку;  

 ремонт погреба для зберігання овочів;  

 заміна огорожі 337 м
2
; 

 заміна двох котлів;  

 укомплектування  для ігрового дитячого майданчика; 

 придбання обладнання та м’якого інвентарю.  

ДНЗ „Сонечко“:  

 проведення санації (реконструкції) будівлі ДНЗ; 

 капітальний ремонт харчоблоку;  

 ремонт овочесховища;  

 заміна вікон;  

 заміна огорожі; 

 укомплектування  для ігрового дитячого майданчика.  

ДНЗ „Червона шапочка“: 

 капітальний ремонт пральні та харчоблоку;  

 заміна вікон;  

 ремонт системи опалення;  

 укомплектування  для ігрового дитячого майданчика.  

ДНЗ „Ромашка“ Олександрівської сільської ради: 

 капітальний ремонт коридору;  

 заміна огорожі;  



 ремонт системи опалення; 

 укомплектування  для ігрового дитячого майданчика;  

 утеплення зовнішньої стіни.  

 

2.  Покращення матеріально-технічної бази та інформаційно-методичне  

забезпечення закладів освіти:  

Будинок дитячої та юнацької творчості: 

завершення другої черги капітального частини приміщення Будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

придбання медіа проектора, принтера кольоровий, дзеркального 

фотоапарату, ноутбуку, монітору, штативу для екрану медіа проектора,стійки 

для мікрофонів – 2 шт.; 

придбання комплекту ляльок для лялькового театру, комплектів 

пластикових стендів та табличок;  

придбання меблів (обладнання для гардеробної, лавок для холу, 

письмових столів, столи навчальні, меблі для кабінету директора, приставки до 

шаф з округленими полицями, комплект столів для учительської, шафи для 

книг, трибуна). 

Пирятинський ліцей: 

ремонт покрівлі будівлі,  капітальний ремонт системи опалення, заміна 

вікон, капітальний ремонт системи водопостачання та сантехнічних вузлів; 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6: 

облаштування спортивного майданчика для міні-футболу, капітальний 

ремонт спортивного залу, капітальний ремонт актової зали,  капітальний 

ремонт покрівлі будівлі,  капітальний ремонт підлоги першого поверху;  

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4: 

асфальтування пришкільної площадки основної та початкової школи, 

капітальний ремонт спортивного залу, капітальний ремонт столярної майстерні, 

заміна старих дерев’яних вікон на нові металопластикові, заміна дверей у 

навчальних класах, промивка системи  водяного опалення приміщення шкіл; 

Пирятинська загальноосвітня школа № 1: 

заміна вікон, асфальтування спортивної площадки в с.Олександрівська 

(ЗШ І ступеня):  заміна вікон, капітальний ремонт даху будівлі, облаштування 

відмостки, капітальний ремонт приміщення, мереж школи,   утеплення 

зовнішніх стін приміщення школи.  

Станція юних техніків: 

капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон,  заміна вхідних дверей. 

 

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 2016 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 

громади. 
 

1.5. Очікувані  результати 

1. Створення умов для якісної дошкільної, загальноосвітньої та 

позашкільної освіти шляхом забезпечення модернізації навчальної, 

матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним 

обладнанням. 

2. Упровадження у навчально-виховний процес закладів інформаційно-

комунікаційних технологій шляхом забезпечення навчальних закладів 

сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і 

прикладними програмними продуктами, створення єдиного освітнього 

простору на основі технологій бездротового зв’язку, перехід до нового рівня 

освіти на основі цих технологій та інформаційна інтеграція освітніх ресурсів.  

3. Забезпечення доступності та підвищення якості надання освітніх 

послуг. 

4. Зменшення диспропорцій у рівні знань між учнями міських та 

сільських загальноосвітніх шкіл. 

5. Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дітей. 

6. Проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та 

обладнання навчальних закладів. 
 

2. Охорона здоров’я 

 

2.1.Оцінка  поточної  ситуації   

В громаді функціонує Пирятинська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини (АЗПСМ). Значна  робота проводиться працівниками 

Пирятинської АЗПСМ по забезпеченню медичної допомоги всім верствам 

населення Пирятинської громади. Зберігається складна демографічна ситуація, 

зумовлена значним перевищенням смертності над рівнем народжуваності, а 

населення стабільно старіє.  

Мережа закладів охорони здоров’я, що обслуговує Пирятинську громаду, 

складає Пирятинська  АЗПСМ та фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) 

с.Калинів Міст, с.Олександрівка, які фінансуються за рахунок медичної 

субвенції з державного бюджету.  



За фахом „Загальна практика сімейна медицина“ працює в місті  5 лікарів, 

які пройшли відповідну фахову підготовку на базі Полтавської медичної 

стоматологічної академії. Укомплектованість введених посад – 56,3%, 19 

медичних сестер, 2 молодших медичних сестер та 4 особи обслуговуючого 

персоналу. За фахом „Лікар педіатр дільничний“ працює 4 лікарі, які 

обслуговують 5627 осіб  дитячого населення, рівень охоплення дітей послугами 

становить 100%. Усі посади лікарів педіатрів дільничних укомплектовані.               

У 2015 році число відвідувань жителів громади, з метою отримання 

послуг Пирятинського центру первинної медичної допомоги (ЦПМД) складає 

більше 55000 осіб. Спеціалістами медиками надається первинна медична 

допомога жителям громади вдома.  

Згідно з „Програмою надання громадянам гарантованої державою 

безоплатної медичної допомоги“, яка затверджена Постановою КМУ № 955 від 

11.07.2002 р., медичними закладами надається безоплатна медична допомога 

повністю: швидка та невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі; 

амбулаторно-поліклінічна допомога на загальних підставах; медична допомога 

дітям; жінкам, які мають дітей до 3-х років, інвалідам у повному обсязі, а також 

повністю невідкладна допомога. 

 

2.2. Основні проблемні питання 

1. Немає можливості забезпечення надання своєчасної та достатньої 

первинної медичної допомоги населенню, у зв’язку з відсутністю у достатній 

кількості санітарних спеціалізованих автомобілів: в Пирятинській АЗПСМ 

знаходяться два санітарні автомобілі, які потребують заміни  (термін 

експлуатації  понад 30 років).  

         2. Низький рівень забезпечення медичним обладнанням та медичною 

апаратурою, що впливає на повноцінне  функціонування амбулаторії та 

ФАПів. 

    3. Незадовільний стан приміщень ФАПів в с.Калинів Міст та 

с.Олександрівка. 

    4. Відсутність окремого приміщення для міської АЗПСМ. На даний час 

Пирятинська АЗПСМ розділена (оренда кабінетів в поліклінічному та 

стоматологічних відділеннях ). До 2020 року всі категорій населення (дорослі 

та діти) будуть обслуговуватись лікарями загальної практики сімейної 

медицини (ЗПСМ), тому для покращення якості надання медичної допомоги 

міському населенню потрібне окреме приміщення. 

    5. Неможливість раннього виявлення захворювань, зокрема соціально-

небезпечних, серцево-судинних, насамперед серед населення, що мешкає в 

сільській місцевості. 
  

2.3. Головні напрямки роботи на 2016 рік 

        1. Покращення матеріально-технічної бази Пирятинської АЗПСМ, 

Олександрівського  та Калиновомостівського ФАПів: 

1.1. Придбання двох  автомобілів для забезпечення надання своєчасної  

первинної медичної допомоги населенню. 



1.2. Проведення поточного ремонту Калиновомостівського ФАПу; 

заміна газового котла; підведення водогону. 

1.3. Проведення поточного ремонту, заміна та монтаж газового котла 

Олександрівського ФАПу. 

2.  Виділення та відповідне обладнання окремого приміщення міської 

амбулаторії  Пирятинського ЦПМД, для підвищення ефективності медичного 

обслуговування  населення Пирятинської громади. 

3.  Посилення профілактичної роботи щодо попередження захворювання 

на туберкульоз шляхом виділення коштів на придбання туберкуліна.  

4.   Придбання холодильників для зберігання вакцин в кількості 2 штук.  

          5.  Придбання апарату  ЕКГ  „Юкард“ для Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини. 

 

2.4. Інструменти виконання 

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

2. Міський бюджет на 2016 рік. 

3. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“. 

4. Наказ МОЗ „Про затвердження Положення про центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи“ 

 

2.5. Очікувані  результати 

На виконання державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 

№ 385, основними цілями в діяльності Пирятинського Центру ПМД є: 

1. Охоплення населення громади послугами сімейних лікарів та 

медичного персоналу  на 100%. 

2. Підвищення ефективності та якості надання первинної медичної 

допомоги сільському населенню на 20%; 

3. Вдвічі скоротити термін обслуговування хворих вдома. 
 

3. Культура 

 

         Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження 

історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури  для всіх 

верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого 

формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і 

естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації 

національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного 

дозвілля, культурного обслуговування населення. 

 

3.1. Оцінка  поточної  ситуації   

На території Пирятинської громади функціонують та забезпечують 

послуги культури дев’ять закладів: 

    Пирятинський Будинок культури; 

  Калиновомостівський сільський Будинок культури;  

  Олександрівський сільський клуб; 



  Школа естетичного виховання; 

  Центральна районна бібліотека; 

  Центральна бібліотека для дітей; 

  Калиновомостівська сільська бібліотека-філія; 

  Олександрівська сільська бібліотека-філія; 

  Пирятинськй краєзнавчий музей. 

  Упродовж 2015 року з бюджету Пирятинської міської ради здійснюється 

фінансування комунального закладу – сільського будинку культури  в с.Калинів 

Міст. 

Впродовж  2015 року в сільському Будинку культури працює 7 гуртків 

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

художньої самодіяльності Калиновомостівського сільського будинку культури 

протягом року беруть участь в більше як 80 районних, обласних та місцевих 

заходах. 

Фінансування сільського Будинку культури визначено Законом України  

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

саме у 2015 році сільські будинки культури повинні фінансуватися з районного 

бюджету. В Прикінцевих положеннях Закону передбачена можливість у 2015 

році залишити утримання Калиновомостівського будинку культури  за міською 

радою,  при умові  передбачення міжбюджетного трансферту з районного 

бюджету. Міська і районна ради  скористалися  цією можливістю і рішенням 

сорок третьої позачергової сесії шостого скликання Пирятинська міська рада 

затвердила міжбюджетний трансферт з районного бюджету на утримання 

закладу  в сумі 21,7 тис. грн, в тому числі оплата праці з нарахуваннями складає 

21,1 тис. грн. 

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

міського бюджету виділено – 75,0 тис. грн.  відповідно до міської цільової 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2015 рік. 

          Сектором культури і туризму райдержадміністрації проводиться 

цілеспрямована робота по пошуку нових форм та підходів відзначенню 

державних свят, організації та проведенню обрядових, календарних свят, 

урочистостей по збереженню та популяризації українських народних традицій, 

звичаїв, обрядів, їх унікальності та самобутності. З метою створення 

позитивного туристичного іміджу, активації формування туристичного 

продукту та збільшення туристичних потоків, сектор культури і туризму 

презентує туристичні можливості Пирятинщини на виставках та ярмарках. Цю 

роботу в клубних закладах громади забезпечує 24 особи. За І півріччя 2015 року 

проведено 121 культурно-мистецьких заходів, які відвідало більше 20000 

глядачів. 

Школа естетичного виховання є міцним фундаментом, на якому базується 

музичний світ від аматорства до професіоналізму, 44 викладачі готують гідних 

360 наступників для продовження музичної справи. Викладачі та учні беруть 

активну участь в обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах і фестивалях, на яких постійно посідають призові місця. Всього 

нараховується  47 посадових ставок, в тому числі викладачів 35,75 ставок. 



Поступово перетворюються на сучасні центри інформації бібліотечні 

заклади. Завдяки участі у конкурсі „Організація нових бібліотечних послуг з 

використання вільного доступу до Інтернету ІІІ“, бібліотеки мають сім 

комп’ютерів. Послугами бібліотек щороку користується понад 10000 

відвідувачів. Бібліотечні заклади беруть активну участь у конкурсах та 

дослідженнях. 

 У Пирятинському районному краєзнавчому музеї з метою покращення 

роботи з краєзнавства та розвитку музейної справи проводяться реекспозиції 

вітражів у виставкових залах, організовуються заходи, проводиться 

електронний облік музейних експонатів. Штатним розписом передбачено 2,25 

ставок.    

3.2. Основні  проблемні питання 

          1. Приміщення Калиновомостівського сільського будинку культури 

потребує капітального ремонту. 

          2. Неможливість забезпечення належного температурного режиму в 

приміщені СБК в опалювальний період. 

          3. Мережа закладів культури, мистецтва та музейної справи потребує 

покращення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт.  

          4. Відсутність електронного каталогу музейних експонатів та розширення 

експозиції „патріарха архівної справи“ І.Л. Бутича з метою збереження 

історико-культурних цінностей та доступності до культурної спадщини. 

          5. Відсутність електронного каталогу книжкового фонду відповідно до 

бібліотечної програми „Ірбіс“, що дасть змогу  автоматизувати централізовану 

бібліотечну систему. 

 

3.3. Головні напрямки на  2016 рік 

1. Проведення ремонту стелі, капітального ремонту частини приміщення 

та фасаду СБК.  

2. Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності 

Калиновомостівського СБК у всіх запланованих обласних, районних та 

місцевих культурно-масових заходах. 

3. Забезпечення проведення культурно-масових заходів на території 

Пирятинської міської ради відповідно до міської цільової Програми. 

4. Завершення ремонту даху Будинку культури. 

5. Проведення капітального ремонту підлоги сцени РБК. 

6. Поновлення відмостки навколо Будинку культури. 

7.  Ремонт даху, внутрішній та зовнішній ремонт  приміщення, ремонт 

стелі, заміна вікон, дверей Олександрівського сільського клубу. 

8. Капітальний ремонт даху Пирятинського районного краєзнавчого 

музею (100,0 тис. грн.). 

9. Технічне оснащення закладів культури. 

 

3.4.  Інструменти виконання 

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

2. Закон України „Про культуру“. 



3. Міський бюджет на 2016 рік. 

4. Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2016 рік. 

 

3.5.  Очікувані  результати 

         1. Збереження народної творчості, традицій Пирятинщини, культурної 

спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля 

дітей та молоді. 

              2.Забезпечення прав громадян на свободу літературної і художньої 

творчості. 

               3.Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг для жителів та 

гостей громади. 

  4. Фізична культура і спорт 

 

3.6.  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 більше 350 

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

Влітку при ДЮСШ працює спортивно-оздоровчий заклад денного 

перебування „Старт“, в якому відпочивають більше 75 вихованців спортивної 

школи. 

Збірна команди ДЮСШ з легкої атлетики посіла перше командне місце в 

області та 29 місце в україні серед 197 ДЮСШ. Вихованка пирятинської 

ДЮСШ Полтавець Олександра у споривному сезоні 2014-2015 рр. тричі 

перемагала на чемпіонаті України у стрибках у висоту з розбігу і зайняла перше 

місце в чемпіонаті України з легкої атлетики з результатом 175 см, підтвердила  

спортивне звання кандидата в майстри спорту  з легкої атлетики України. 

Олександра Полтавець включена до штатної збірної області та до резерву 

збірної команди України з легкої атлетики.  

В 2015 році підготовлено більше 60 вихованців чемпіонів та призерів 

чемпіонатів та першостей області з легкої атлетики та баскетболу. 

В 2015 році команда  ФК „Пирятин“ з футболу у віковій категорії 45 років 

і старші  стала чемпіоном України і здобула право  представляти  Україну на 

чемпіонаті Європи. Також значна чисельність населення міста щодня 

займається фізичною культурою і спортом на стадіоні „Ювілейний“. 
 

3.7.  Основні проблемні питання 

1. Низький рівень  підтримки створення та розвитку мережі спортивних 

клубів з видів спорту та спортивних клубів за місцем проживання. 

2. Низька матеріально-спортивна база первинних осередків спортивного 

руху громади.  

3. Відсутність літніх майданчиків для занять різними видами спорту. 

4. Відсутність сучасного спортивного обладнання 



 

3.8.  Головні напрямки роботи на 2016 рік 

1. Забезпечити  фінансування спортивних заходів міського, обласного, 

національного та міжнародного значення,  які будуть  проводитись 

фізкультурно-спортивними організаціями громади. 

   2.  Капітальний ремонт легкоатлетичного сектору стадіону „Ювілейний“ 

(штучне покриття бігових доріжок та секторів 2000 м
2  

. 

2. Заміна штучного покриття універсальної спортивної площадки на 

стадіоні „Ювілейний“ 12м х 24м. 

3. Заміна покриття волейбольного майданчика стадіону „Ювілейний“  

4. Реконструкція футбольного поля стадіону будинку дитячої та 

юнацької творчості з огорожею сіткою та будівництво мобільних роздягалень. 

5. Будівництво двох  мобільних роздягалень на спортивному майданчику 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 4 розміром 2мх4м.  

6. Капітальний ремонт підвальних приміщень Пирятинського ліцею з 

обладнанням спортивних залів, роздягалень, душових загальної площею 500 м
2
. 

7. Капітальний ремонт приміщення спортивної школи (вікна, стіни, 

двері, підлога, роздягальні, вбиральні, адмінприміщення). 

8. Придбання спортивного обладнання та тренажерів. 

9. Облаштувати стадіони: 

 с.Олександрівка (огорожа, сидіння для глядачів, волейбольний 

майданчик) с.Верхоярівка, с.Калинів Міст (огорожа, сидіння для глядачів); 

стадіон „Ювілейний“  м.Пирятин             

10. Облаштувати футбольній стадіон на території БДЮТ. 

 

3.9.  Інструменти виконання 

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

6. Міський бюджет на 2016 рік. 

7. Міська цільова Програма оздоровлення дітей в профільному таборі 

„Старт“ ДЮСШ. 

8. Програма Пирятинської районної організації ВФСТ „Колос“. 

9. Календарний план змагань на 2016 рік шахового клубу „Дебют“. 

10. Календарний план заходів Пирятинської районної організації інвалідів 

„Союзу організацій інвалідів України“ на 2016 рік.  
 

 

3.10. Очікувані  результати 

1. Забезпечення доступу широких верств населення до занять спортом  

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. 

5. Соціальний захист населення 

 



3.11.  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 2015 

рік планує передбачити видатки на соціальні програми та заходи: міська 

цільова Програма соціального захисту населення на 2015 рік, міська цільова 

Програма підтримки членів сімей військослужбовців, 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, міська цільова Програма оздоровлення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2015 рік, міська цільова програма 

„Всебічний захист законних прав, соціальних і економічних інтересів ветеранів, 

пенсіонерів, інвалідів та інших малозахищених верств населення на 2015 рік“. 

 

3.12.  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 група). 

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“.  

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. 

8.   Виділення та обладнання окремого приміщення для територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з метою 

підвищення ефективності соціального обслуговування  населення Пирятинської 

громади. 
  



3.13.  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  військово-

службовців, 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.   

 

3.14.  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. 

 

ІV.  БЛАГОУСТРІЙ  МІСТА  ТА СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.   

ЕКОЛОГІЧНА  ПОЛІТИКА 

 

Оцінка  поточної  ситуації 

Основою екологічної політики на території пирятинської міської ради є 

забезпечення оптимального співвідношення між економічним розвитком та 

станом навколишнього природного середовища. Екологічна ситуація у 2015 

році в порівнянні з попереднім періодом змінилася частково. 

Впродовж 2015 року вживалися планові природоохоронні заходи та 

заходи щодо покращення благоустрою міста та сільських населених пунктів, 

зокрема: 

проведено озеленення території міста та територій прилеглих до ДНЗ; 

ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалищ по вул. Полтавська, Миру в місті 

Пирятині та у селах Заріччя і Ївженки; 

проведено благоустрій території цвинтаря, продовжуються роботи по 

облаштуванню паркану навколо нього;  

 рамках Всеукраїнської акції „Зробимо Україну чистою“ проведено 

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

До акції залучено 900 жителів міста; 

видано 19 ордерів на видалення зелених насаджень; 

спиляно 45 аварійних дерева; 

проведено конкурс з благоустрою міста „Найкращий будинок та 

благоустрій території“ та визначено переможців у номінаціях „Найкращий 

приватний будинок“ і „Найкраща клумба міста“; 



оголошено конкурс з визначення надавача послуг з вивезення побутових  

відходів на території м.Пирятин; 

вивозом ТПВ охоплено 72 вулиці, з них 7 вулиць у 2015 році; 

облаштовано 7 куточків благоустрою по вул. Леніна та на майдані 

Незалежності в м.Пирятин;  

встановлено 11 мигаючих світлофорів в тому числі по вул. Леніна – 4, 

вул. Червоноармійська – 3, вул. Визволення – 1, вул. Гагаріна – 1 в м.Пирятин;  

придбано 45 євроконтейнерів на суму 249, 6 тис. грн. та замовлено 7 

контейнерних майданчиків на 3 та 2 контейнери на суму 98,9 тис. грн.; 

придбано 10 металевих урн на суму 5,0 тис. грн.; 

придбано 9 малих архітектурних форм для дитячих ігрових майданчиків 

на суму 69,6  тис. грн.; 

проведено відкриті торги та підписано договір на придбання трактора 

МТЗ – 82, вартістю 453,0 тис. грн.; 

придбано 2 газонокосарки на суму 20,0 тис. грн.; 

замовлено ємкості для піску (10 шт.) та візок для посипання тротуарів. 

Розпочато реалізацію заходів проекту „Облаштування скверу „Фантазія“ 

для відпочинку в м.Пирятин“, який у 2014 році став переможцем Обласного  

конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області та 

отримав фінансування з обласного бюджету у розмірі 37500,0 грн.  

З метою вирішення проблеми з відходами у сільської місцевості 

реалізовуються заходи проекту „Придбання сміттєвоза та контейнерів для 

покращення матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до чистоти 

довкілля Пирятинського краю“, який впроваджується за підтримки Німецького 

товариства GIZ „Реформа управління на сході України“ 

Отримані кошти у сумі 400,0 тис. грн. від Полтавського обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища при співфінансуванні з 

коштами міського бюджету у розмірі 200,0 тис. грн. для часткового проведення 

першої черги робіт по будівництву полігону твердих побутових відходів для 

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

невпорядкованого сміттєзвалища. 

Проводилися заходи по розробці Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку м.Пирятин, як стратегічного документу міста, який включає заходи, 

спрямовані на розвиток міста шляхом скорочення енергоспоживання та викидів 

СО2. 

 

Основні  проблемні  питання 

Неповне охоплення приватного сектору міста та сільських населених 

пунктів Пирятинської міської ради системою збирання та вивозу сміття 

(вивозом ТПВ охоплено 72 вулиці (загальна кількість вулиць – 154). 

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.    

Низький рівень екологічного виховання населення. 

 

Головні напрямки роботи у 2016 році 

Продовження робіт по облаштуванню контейнерних майданчиків (в тому 

числі приватний сектор та сільська місцевість) та придбання євроконтейнерів 

для збору ТПВ. 

Розвиток туристичної інфраструктури міста та зеленого туризму. 

Формування бригад з благоустрою КП „Каштан“ та  забезпечення їх 

постійної роботи у місті. 

Забезпечення систематичного збору та вивезення ТПВ від населення, 

фізичних осіб-підприємців, підприємств міста. 

Будівництво полігону твердих побутових відходів (ТПВ) на місці 

міського сміттєзвалища – 5100,0 тис. грн. 

Облаштування нових куточків благоустрою – 75,0 тис. грн.  

Завершення реалізації проекту „Облаштування скверу „Фантазія“ для 

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

Розробка схеми санітарної очистки міста – 60,0 тис. грн.   

Утримання в належному санітарному стані місць масового відпочинку 

людей, благоустрій о.Масальський, укріплення берегової зони зеленими 

насадженнями на о.Масальський. 

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, в тому числі підведення водопостачання для утримання 

клумб в районі меморіального комплексу та парку „Фантазія“. 

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 Пирятина, притягнення порушників до 

відповідальності. 

Проведення щорічної акції „За чисте довкілля“. 

Проведення суботників за участю громадської міста. 

 

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. 

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

2012-2016 рр. 

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

8. Програма благоустрою м.Пирятин на 2016 рік. 

9. Програма еколого-просвітницької роботи на території Пирятинської 

міської ради. 

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

суботників. 
 

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. 

Активізація екологічної освіти в навчальних закладах міста, підвищення 

рівня екологічної культури населення. 

Задоволеність потреб населення місцями для культурного та активного 

відпочинку. 
  

V. Розвиток підприємництва 

  

         Побутове обслуговування,  торгівля,  громадське харчування 

         

Оцінка поточної ситуації: 

Відповідно до повноважень, наданих Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні, головними  напрямами роботи виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради в сфері торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування  за вісім місяців 2015 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  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, об’єктах у сфері побутового обслуговування населення, 

закладах ресторанного господарства та Правил роздрібної торгівлі 

продовольчими та непродовольчими 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 

(побутового обслуговування, закладів ресторанного господарства та аптечної 

мережі), 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 відповідності торговельних приміщень, 

торговельно-технічного обладнання  санітарно-гігієнічним вимогам. 

Всі перераховані вимоги враховувались при прийнятті рішень виконкому 

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

З даного питання  з січня по серпень місяць 2015 року на засіданнях 

виконкому міської ради було прийнято 41 рішення.   

За клопотанням виконавчого комітету Пирятинської міської ради, за вісім 

місяців 2015 року, 68 дітей нашого міста, які мають  статус дітей-сиріт, дітей-

інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, безоплатно відвідали 

вистави  цирку-шапіто „АЛЕКС“ПП „Продюсерський центр „Гастролі в 

Україні“ з м.Нікополь Дніпропетровської області.       

З метою  забезпечення виконання  законодавства у сфері  захисту прав 

споживачів з питань, що віднесені законодавством до компетенції органів 

місцевого самоврядування, було надано допомогу 22 споживачам (у 2014 році – 

28, 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 про розвиток малого та середнього  підприємництва в місті, 

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

фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. 



 Так, 10.06.2015 року на засіданні виконкому Пирятинської міської ради 

було внесено зміни до складу Ради підприємців при виконкомі Пирятинської 

міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 10.05.2012                   

№ 125 „Про створення  ради підприємців при виконкомі  Пирятинської міської 

ради“ і, обрано поновлений склад Ради підприємців (надалі Ради) в кількості 15 

осіб.  

 За участю міського голови та посадових  міського голови відбулося два 

засідання Ради підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради, на яких 

обговорювалися  питання  про  підняття рівня послуг на належний рівень  у 

різних сферах діяльності суб’єктами господарювання, налагодження 

взаємостосунків органів влади  з підприємницьким загалом, та ознайомлення  

членів  Ради  з  проектом  рішення Пирятинської міської ради  

„Про місцеві податки та збори на 2016 рік“ (регуляторний акт) та додатками до 

даного проекту щодо ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік,  ставок 

податків  для об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб на 2016 рік,  

ставок земельного податку на 2016 рік, розрахунку мінімальної суми орендного 

платежу на нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

ради. 

 При обговоренні ставок  податків посадовими   особами Пирятинської 

міської ради  було враховано пропозиції членів Ради  підприємців щодо зміни  

ставок орендної плати. 

 У межах наданих повноважень  посадовими особами міської ради   

проводиться відповідна робота з завідуючими магазинів на предмет збільшення 

асортиментного переліку продовольчих товарів для людей,  які хворіють на 

цукровий діабет.  Так, в магазинах „Фора“, „АТБ „Продукти-524“, „Ластівка“ 

облаштовано гірки та полички, на яких  розміщено широкий  асортимент   

товарів (замінники цукру, хлібці, спеціальний шоколад  тощо), для вказаної  

категорії громадян.      

З метою створення належних зручностей для мешканців району АС-1 

щодо придбання овочів та фруктів, без виїзду за межі мікрорайону, був наданий 

тимчасовий дозвіл ФОП Галактіонова Л.М. на розміщення нестаціонарного 

засобу на асфальтованому майданчику по вул. Червоноармійська, 163 (біля  

ТОВ „Пирятинагроконсерв“) для виїзної торгівлі плодоовочевою продукцію на 

літній період.  

 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради  сприяє та надає 

можливість господарюючим суб’єктам, які зарекомендували себе належно, до 

здійснення торговельної діяльності лікарськими засобами на території 

Пирятинської міської ради.  В липні місяці поточного року ТОВ „СВ 

МЕДІКАЛ“ з м.Полтава було відкрито нову аптеку № 22 на майдані 

Незалежності, 15 в м.Пирятин.  Даний суб’єкт господарювання надав 

можливість  пенсіонерам  придбавати ліки зі скидками від 3% – 10%. 

Станом  на 01.09.2015 року на території Пирятинської міської ради 

функціонує  15 аптечних закладів,  зокрема: 9 аптек  та 6 аптечних пунктів. 



Збільшення кількості  аптечної мережі на території Пирятинської міської 

ради спонукатиме суб’єктів господарювання до здорової ринкової конкуренції, 

а споживачам надасть можливість права вибору лікарських засобів за нижчими 

цінами. 

За звітний період (вісім місяців 2015 року) на території міста суб’єктами 

господарювання   було відкрито: 

новий торговельний павільйон „Оленка“ по вул. Абаканська, 61  (ФОП 

Науменко О.В.) зі спеціалізацією   продовольча група товарів та тютюнові 

вироби; 

магазин „Економка“ на майдані Незалежності, 5А (ФОП                   

Сапарова І.Ш.), зі спеціалізацією непродовольча група товарів (одяг, взуття,  

галантерейні вироби) ; 

магазин „Євро секод-хенд“ на майдані Незалежності, 5А (ФОП                

Євтух Т.Г.), зі спеціалізацією реалізація непродовольча група товарів (одяг, 

взуття,  галантерейні вироби), які були в користуванні; 

магазин „Мережа магазинів 40 для всієї родини“ по вул. Леніна, 12 (ФОП 

Симоненко Г.С.), зі спеціалізацією непродовольча група товарів (взуття, одяг); 

ювелірна майстерня по вул. Леніна, 12 (ФОП Дубинський Р.М.), зі 

спеціалізацією  ремонт ювелірних  виробів; 

магазин комп’ютер – сервіс по вул. Леніна, 12 (ФОП Корнієнко О.О.), зі  

спеціалізацією  продаж  та ремонт  комп’ютерної техніки; 

кабельне телебачення (ПП „Світогляд“, м.Прилуки) по вул. Червоно-

армійська, 152; 

пункт по прийому макулатури, картону та плівки по вул. Борців 

Революції,18. 

Поряд з перерахованими об’єктами  на території міста продовжують 

функціонувати також  й малі  підприємства: 

міні-цехи по виробництву побутових  та офісних меблів (суб’єкти 

господарювання, фізичні особи-підприємці: Вірченко А., Коробка О. та інші); 

міні-пекарні по виробництву хліба та хлібобулочних виробів, які 

знаходяться в господарському віданні та управлінні фізичних осіб- 

підприємців: Маслак О.В., Куча В.М., Кузьменко М.І.; 

міні-цехи по виробництву макаронних виробів: ФОП Пшеничний П.В. та  

ФОП Тарасенко О.М. ( с.Калинів Міст). 

Зазначені підприємства відіграють особливе значення  в структурі 

торговельного бізнесу. 

 Продукція, яка виробляється місцевими виробниками, користується 

попитом серед споживачів не лише Пирятинського району.  

 Хліб, хлібобулочні та макаронні вироби реалізуються в торговельних 

об’єктах Гребінківського, Чорнухинського та інших районів.  

Тверді сири (АТ „Пирятинський сирзавод“), консервовані овочі (ТОВ 

„Пирятинагроконсерв“) реалізуються в супермаркетах міст Києва, Прилук, Сум 

та інших міст України, що підтверджує попит  на них. 

 Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) 

міста вносять свій значний вклад щодо наповнення казни міста. 



Впродовж звітного періоду  посадовою особою міської ради з питань 

торгівлі, обліку та приватизації комунального  майна міської ради  проводився  

моніторинг цін на продовольчі групи товарів  на території підприємства 

Пирятинської РССТ „Пирятинський  ринок“ та на ринках  міст: Лубни, 

Гребінки, Прилук на предмет порівняння рівня  цін в інших господарюючих 

суб’єктів. Порівнюючи  щомісячні  роздрібні ціни на продовольчі групи 

товарів, особливо на м’ясо та сало, з  ринками інших міст, можна зазначити, що 

на вказані групи товарів ціни на підприємстві Пирятинської РССТ „ 

Пирятинський ринок“ вищі на 15-20 грн. Цей показник засвідчує про створення 

монополії на ринку. 

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. 

 

Основні проблемні питання: 

неврегульованість законодавчих актів у сфері торговельного провадження 

та порядку видачі ліцензій на алкогольні напої; 

недосконалість існуючого 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 

автостанції № 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. 
            

Головні  напрямки  роботи в 2016 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-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. 

Інструменти виконання: 

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; 

Районна Програма розвитку малого підприємництва в м.Пирятин на 2015-

2018 роки; 

рішення Пирятинської міської ради „Про місцеві збори“; 

рішення Пирятинської міської ради „Про місцевий бюджет на 2016 рік“; 

регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області. 

                                               

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. 
 

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ПОЛІТИКА МІСЬКОЇ РАДИ В 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Оцінка поточної ситуації 

  У 2015 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. Також 

міською радою проводилось надання та погодження надання земельних ділянок 

для учасників АТО, в межах та за межами населених пунктів міської ради для 

ведення особистого селянського господарства. Навесні 2015 року було 

проведено щорічну перереєстрацію земельних ділянок, наданих громадянам 

для ведення городництва, в районі автошляху на с.Тарасівка та в районі ДП 

„Пирятинське лісове господарство“. 

Впродовж року проводилась робота по укладенню та поновленню 

договорів оренди землі в межах м.Пирятин (укладено 7 нових договорів), 

моніторингу плати за земельні ділянки комунальної власності, державної 

реєстрації земельних ділянок. Продовжений  договір  оренди з ТОВ 

„Сільськогосподарське підприємство „Комбікормовий завод“  з урахуванням 

коефіцієнта індексації вартості земельних ділянок на суму більше, ніж            

288,0 тис. грн. щорічно. Протягом року вживалися заходи по виявленню 

земельних ділянок, наданих під індивідуальне житлове будівництво, які багато 

років використовуються не за призначенням. Проводилося вишукування 

земельних ділянок, які використовуються громадянами, але за них не 

сплачується орендна плата. Проводилися зустрічі з власником земельних 

часток (паїв) колишнього КСП „Авангард“, які межують з земельною ділянкою, 

запроектованою під нове міське кладовище (4,0 га), з метою досягнення 

домовленостей щодо обміну земельними ділянками для збільшення площі 

цвинтаря (відповідно до вимог). 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 повторно 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. 

 

Основні проблемні питання роботи в 2016 році 

Передача земель Міністерства оборони України на території міської ради 

іншим землекористувачам.  

Відсутність земельних ділянок для обміну з метою збільшення площі 

запроектованого нового міського цвинтаря. 

 

Головні напрямки роботи на 2015 рік 

Вишукування земельних ділянок для пирятинців, які є учасниками 

антитерористичної операції на сході України, під індивідуальне житлове 

будівництво. 

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 2017 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 2016 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, 

зокрема для учасників АТО.  

Навесні 2016 року буде проведено щорічну перереєстрацію земельних 

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

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

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 острова Масальський для місць 

масового відпочинку жителів міста в літній період. 

Вирішення питання обміну земельних ділянок з власниками паїв, які 

прилягають до території запроектованого міського цвинтаря, з метою 

остаточного вирішення даного питання.  

 

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“. 

8. Закон України „Про фермерське господарство“. 

9. Закон України „Про оцінку земель“. 

 

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 
 

Оцінка поточної ситуації 

У цьому році знизились обсяги внутрішніх інвестицій в економіку 

об’єднаної громади. За січень – червень 2015 року вдалося освоїти 13619,0 тис. 

грн., що на 7549,0 тис. грн. або на 35,7% менше ніж у січні-червні 2014 року. Це 

зумовлено рядом об’єктивних чинників, які є наслідком дестабілізації як 

суспільно-політичного так і економічного життя в державі.    

Вкладення іноземних інвесторів на території об’єднаної громади 

оцінюється в сумі 1-2 млн. дол. США, і є не значними, беручи до уваги високий 

інвестиційний потенціал території громади. 

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 та села об’єднаної міської територіальної громади, незважаючи 

на обмеженість міської території, мають певний потенціал і  можуть  

підготувати привабливі пропозиції  щодо  промислових ділянок та  споруд  чи  

майнових  комплексів.  

З  метою  залучення  інвестицій  для  розвитку територіальної громади 

в   2015 році виконавчий комітет   ради працював над реалізацією проекту   

„Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення матеріально-технічної 

бази громад. Спільний крок заради чистого довкілля Пирятинського краю“  

який реалізується в рамках Проекту GIZ „Реформа управління на сході 

України“. 

Для підготовки до участі в конкурсі, який проводився проектом GIZ, 

виконком Пирятинської міської ради проводив засідання клубу громадського 

діалогу, на якому сім сільських рад району: Білоцерківська, Великокручанська, 

Дейманівська, Каплинцівська, Олександрівська, Сасинівська, Харківецька 

підтвердили своє рішення об’єднати зусилля з Пирятинською міською 

територіальною громадою заради вирішення проблеми з відходами на території 

населених пунктів вищезазначених населених пунктів. 



Розроблено інвестиційний паспорт міста, який розкриває його 

інвестиційний потенціал. 

З метою зменшення викидів СО2 виконком 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 та сільського 

господарства, виконком ради розпочав роботу над створенням стратегічного 

плану об’єднаної міської територіальної громади. Наша мета – урахувати думку 

громади та забезпечити громадський контроль його виконання. 

Об’єднана міська територіальна громада має всі можливості для розвитку 

різноманітних напрямків промисловості з одночасним розміщенням 

підприємств з екологічно чистими 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 об’єднана територіальна громада та її виконавчий орган 

проводять інвентаризацію муніципального майна (землі для створення 

індустріального парку, будівель, приміщень та споруд), звертаючи особливу 

увагу на майно, придатне для розвитку бізнесу, формують (оновлюють) базу 

інвестиційних можливостей (опис земель, споруд, прав власності, технічні та 

фізичні умови планування), інвестиційні пропозиції. Збирається інформація  

про місто та села громади, його інвестиційні можливості, а також з усією 

іншою бізнес-орієнтованою інформацією стане доступною на веб-сторінці міста 

Пирятина та Пирятинського району і на офіційному веб-сайті територіальної 

громади Пирятина.  
          

Основні завдання та заходи на 2016 рік: 

В напряку сприяння залученню ефективних інвесторів для реалізації 

проектів на території об’єднаної громади: 

1) Залучення ефективних орендарів для експлуатації  об'єктів 

комунального  нерухомого майна, які перебувають на балансі підприємств і 

організацій: 

2)  Залучення ефективного інвестора під організацію виробництва 

товарів, робіт, послуг  на вільних земельних ділянках: 

   земельна  ділянка  із  земель  резервного  фонду  колишнього КСП  



„Авангард“ за межами м.Пирятин площею 1,23 га;  
   земельна  ділянка  із  земель  запасу  колишнього  КСП „Авангард“ за  

межами м.Пирятин площею 0,99 га, яка прилягає до автошляху Київ-Харків- 

Довжанський 157 км; 

   земельна ділянка із земель запасу колишнього КСП „Авангард“ за   

межами м.Пирятин площею 0,99 га, яка прилягає до автошляху Київ-Харків- 

Довжанський 156 км; 

3)  Залучення ефективного інвестора під організацію виробництва 

товарів, робіт, послуг на об’єктах незавершеного будівництва: 

          житловий будинок  в с.Олександрівка, ступінь готовності 50%, 70 кв. м. 

загальної площі, початок будівництва – 1999 рік; 

          житловий будинок підвищеної комфортності в с.Олександрівка, ступінь 

готовності  93%, 156 кв. м. загальної площі, початок будівництва – 1999 рік; 

житловий будинок підвищеної комфортності в с.Олександрівка, ступінь 

готовності  93%, 156 кв. м. загальної площі, початок будівництва – 1999 рік; 

          котельня в м.Пирятин по вул. Аврущенка в м.Пирятин, ступінь готовності 

3%,  початок будівництва – 1992 рік; 

4) Сприяння переходу власності на користь ефективного інвестора для 

відновлення господарської діяльності на об’єктах, які не експлуатуються 

власником протягом довгого часу: 

     с.Олександрівка, офісне приміщення площею 150 кв. м., не 

використовується з 2000 року, всі комунікації в наявності – шляхом викупу 

майна у ТОВ „Яромир-агро“. 

      5)  Створення бази для інвестицій, визначення зонального напрямку 

розвитку міста та відповідної інфраструктури. 

6) Будівництво третьої черги очистки каналізаційних стоків 

Пирятинських госпрозрахункових  очисних  споруд. 

7)  Проведення  робіт  по  капітальному  та  поточному  ремонту  доріг  

комунальної  власності.   

8)  Продовження робіт по розробці Генерального плану міста. 

9)  Розміщення  інформації про ділянки, власність, інфраструктуру, тощо, 

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

міста Пирятина. 

10) Вирішення питання щодо передачі у комунальну власність земель 

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

11)  Сприяння залученню ефективних інвесторів для реалізації проектів 

на території об’єднаної громади. 

12) Продовження міжнародного економічного та соціального 

співробітництва. 

     13)  Збільшиення обсягів освоєних (використаних) капітальних інвестицій 

за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах за 2016 рік у 

порівнянні з очікуваним показником 2015 року на 3,7% . 

14) В напряку продовження міжнародного економічного і соціального 

співробітництва, в рамках Угоди між гміною Лєжайськ (Республіка Польща) та 

містом Пирятин (Україна) з партнерства та подальшого розвитку господарських 



та культурних відносин від 30.06.2012, проведення офіційної зустрічі 

представників об’єднаної громади  та делегації із гміни Лежайськ. 

 

Забезпечення реалізації комплексу заходів щодо підвищення іміджу 

об’єднаної міської територіальної громади та поширення інформації про її 

інвестиційні можливості 
 

1. Здійснити підготовку  інформаційно-рекламних матеріалів, які 

можуть забезпечити промоцію міста та сіл і їх інвестиційні можливості, шляхом 

оприлюднення на офіційному веб-сайті територіальної громади Пирятина з 

метою  її поширення в Україні та за кордоном. 

2. Зібрати інформацію та підготувати рекламно-презентаційні матеріали 

про об’єднану міську територіальну громаду та її 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 об’єднаної міської 

територіальної громади та залучення інвестицій при міському голові,  

налагодження  ефективних  контактів  із  компаніями,  що  спеціалізуються  на  

послугах  із  залучення  інвестицій. 

4. Забезпечити зростання значимості об’єднаної міської територіальної 

громади, як „візитівки“ Полтавської області. 

5. При розробці оновленого Генерального плану міста передбачити 

будівництво потужної офісно-торгівельної споруди, а також великого 

комплексу культурно-розважального профілю. 

            

Інструменти виконання 

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

2. Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2016 рік. 

3. Генеральний план міста. 

4. Бюджетний кодекс України. 

5. Інвестиційний паспорт міста. 

 

Очікувані результати 

1. Створення бази для інвестицій.  

2. Створення індустріального парку. 

3. Повернення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим 

призначенням, у розпорядження Пирятинської об’єднаної міської 

територіальної громади.  

          4.   Завдяки комплексу заходів обсяги інвестицій в економіку і соціальну 

сферу громади у 2016 році зростуть на 3,7% порівняно до очікуваних обсягів 

2015 року.  
 

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.  

 

Оцінка поточної ситуації 

Доходи міського бюджету  на 2015 рік  з урахуванням змін становлять              

17246,0 тис. грн. по загальному фонду та 1355,0 тис. грн.по спеціальному. 

 Загальний фонд міського бюджету сформовано за рахунок податкових 

надходжень в сумі 10898,5 тис. грн., неподаткових надходжень – 427,2 тис. грн. 

та офіційних трансфертів – 5920,3 тис. грн. (інша додаткова дотація – 5902,8 

тис. грн., інша субвенція – 17,5 тис. грн.). 

Дохідна частина  спеціального фонду міського бюджету сформовано за 

рахунок  неподаткових надходжень (пайової участі) – 150,0 тис. грн.,  власних 

надходжень (плата за послуги – батьківська плата) – 760,0 тис. грн., офіційні 

трансферти (інші субвенції) – 445,0 тис. грн. 

Видаткова частина міського бюджету  затверджена відповідно до 

надходжень з урахуванням змін  та використанням коштів вільного залишку. 

По загальному фонду заплановано видатки на: 

Міську раду – 2672,7 тис. грн.; 

Дошкільну освіту – 7402,1 тис. грн.; 

Позашкільну освіту – 62,74 тис. грн.; 

Шкільний автобус – 34,0 тис. грн.; 

Соціальний захист – 285,2 тис. грн.; 

Фінансову підтримку  ветеранів – 6,1 тис. грн.; 

Водопровідно-каналізаційне господарство (КП „Пирятинський міський 

водоканал“) – 195,0 тис. грн.; 

Благоустрій міста  – 3813,4 тис. грн. (поточний ремонт доріг – 1784,0 тис. 

грн., КП „Каштан“ – 1983,1 тис. грн.); 

Готельне господарство – 100,0 тис. грн.; 

Культуру – 96,7 тис. грн.; 

Фізична культуру і спорт – 101,0 тис. грн.;  

Інші видатки – 313,0 тис. грн. 

По спеціальному фонду міського бюджету заплановано видатки (за 

рахунок передачі коштів із загального фонду та вільного залишку) на: 

Дошкільну освіту – 1795,6 тис. грн.; 

Позашкільну освіту – 678,1 тис. грн.; 

Капітальний ремонт житлового фонду – 1022,6 тис. грн.; 

Благоустрій міста – 3688,2 тис. грн. (капітальний ремонт доріг – 575,0 

тис. грн., КП „Каштан“ – 2409,6 тис. грн., співффнансування на придбання 

сміттєвоза – 703,6 тис. грн.); 



Капітальні видатки – 1716,6 тис. грн. (співфінансування по будівництву 

полігону ТПВ та коригування проекту будівництва – 300,0 тис. грн., 

виготовлення генплану міста – 377,0 тис. грн., реконструкція вуличного 

освітлення – 600,0 тис. грн.); 

Охорону та раціональне використання природних ресурсів  – 633,0 тис. 

грн. (міська цільова Програма еколого-просвітницької роботи – 33,0 тис. грн., 

фінансування робіт по будівництву полігону ТПВ – 600,0 тис. грн.) 

Інші видатки – 100,0 тис. грн. 

Всі галузі  фінансуються в межах кошторисних призначень відповідно до 

затверджених міських цільових програм та планів асигнувань на 2015 рік. 

 

Основні проблеми 

Основною проблемою  формування бюджету на 2015 рік було 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.  Планування доходної частини  бюджету  за такими 

податками як  податок на нерухоме майно та акцизний збір у 2015 році 

здійснювалося не маючи  конкретної бази оподаткування.   

Дохідна база  спеціального фонду (бюджету розвитку) максимально 

скорочена, а точніше практично відсутня ( запланована лише пайова участь) 

надходження  якої залежить від фінансової стабільності. Бюджет розвитку 2015 

року сформовано виключно за рахунок коштів, які передані із загального до 

спеціального фонду. 

 

Проблемними  питаннями на 2016 рік є: 

Відсутність гарантій стабільності розвитку економіки, як держави так і 

міста; 

Ризик скорочення  обсягів виробництва промисловості, що призведе до 

втрат надходжень податку на доходи фізичних осіб; 

Високі темпи інфляції, які негативно впливають на рівень фінансової 

забезпеченості як  міського бюджету так і жителів громади; 

Відсутність доступу до Єдиного  державного реєстру прав на нерухоме 

майно для забезпечення  оподаткування  податком на нерухоме майно; 

Постійна зміна цін та тарифів на енергоносії; 

Відсутність  затверджених  типових  штатних нормативів для об’єднаних 

територіальних громад; 

Наявність діючих законодавчих  документів, які  суперечать проведенню 

заходів по оптимізації мережі закладів культури, освіти; 

Зношеність основних засобів, зокрема будівель і приміщень бюджетних 

установ, які потребують значних капітальних  вкладень. 



  

Основні цілі на 2016  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 2016 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, відкритість та прозорість публічних 

фінансів . 

 

Основні завдання для реалізації цілей на 2016 рік: 

За доходами: 

збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок: 

медичної та освітньої субвенції; 

зарахування до міського бюджету ( бюджету об’єднаної територіальної 

громади) 60% ПДФО; 

 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; 

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.  

 

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 завдяки успішній реалізації проекту 

„Доступ до публічної інформації“ 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 функціонує 

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 

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


жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого 

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

громади. 

З метою впровадження кращих європейський практик для активізації та 

та реального залучення громади до співпраці по напрацюванню шляхів 

вирішення проблемних питань для розвитку міста та покращення життя в 

ньому міською радою у 2015 році успішно реалізовано польсько-український 

проект „Клуби громадського діалогу. Громадське сприяння реформі місцевого 

самоврядування“, які реалізовувалися Фундацією розвитку місцевої демократії 

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

фінансової підтримки Уряду Канади та Польщі. В рамках цього Проекту в 

Пирятині створено Центр громадського діалогу, в якому проводяться засідання  

Клубу громадського діалогу. Клуб громадського діалогу функціонує як  

дискусійний майданчик  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. 

Свідченням успішної реалізації цього Проекту є проведення широкої 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед містян щодо реформи місцевого 

самоврядування та отримання значної кількості прихильників реформи, що 

дало сприяло прийняттю рішень Пирятинською міською та Олександрівською 

сільською радами про добровільне об’єднання територіальних громад  з 

центром в м.Пирятин та утворенню Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. Крім того, саме на засіданні Клубу громадського 

діалогу було прийнято рішення щодо співробітництва між 6 громадами району 

по збору та вивезенню ТПВ в частині реалізації спільного проекту.  

З метою впровадження в систему оцінки діяльності органу місцевого 

самоврядування інноваційної методики, розробленої експертами Академії 

Фольке Бернадотта, яка спрямована на розвиток  якості надання 

адміністративних та житлово-комунальних послуг з точки зору базових 

принципів Верховенства права, міською радою реалізується шведсько-

український проект „Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні“. 

В рамках цього Проекту утворено тимчасовий консультативно-дорадчий орган 

при міському голові (Дорадчий комітет), мета якого експертна інформаційна та 

консультативна підтримка дій учасників Проекту у процесі розробки та його 

реалізації. Одним із завдань дорадчого комітету є нагляд за адміністративними, 

програмними та логістичними аспектами процесу самооцінки та в 

оприлюдненні і поширенні інформації про рішення ініціювати діагностичний 

процес через засоби масової інформації та комунікаційні канали.    

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 створено відділ муніципальних послуг, 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.  

З метою надання якісних адміністративних послуг та створення зручних 

умов для мешканців міста (видачі довідок, реєстрації та обробки звернень 

громадян, загальної кореспонденції, видачі рішень сесій та виконкому) в 

приміщенні міської ради розпочато роботи по облаштуванню на першому 

поверсі адмінприміщення міської ради Центру надання муніципальних послуг 

та архівного приміщення.    

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 „Місцеві бюджети в контексті реформи 

бюджетного процесу“.  Заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринець І.С. в рамках реалізації польсько-

українського проекту „Клуби громадського діалогу. Громадське сприяння 

реформі місцевого самоврядування“ пройшов відповідне навчання в Щецині 

(Польща), він 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 електронного документообігу.   

 

3. Шляхи вирішення проблем 

Для забезпечення можливості громадянам в максимально короткі терміни 

отримати необхідну інформацію та задовольнити потреби в наданні якісних 

послуг доцільним є завершення робіт по облаштуванню та укомплектуванню 

Центру муніципальних послуг (видачі довідок громадянам, реєстрації та 

обробки звернень громадян і загальної кореспонденції). Центр муніципальних 

послуг –  це важливий крок до побудови відкритої влади, який сприятиме 

підвищенню рівня ефективності роботи посадовців внаслідок зменшення 

витрат часу на спілкування з громадянами, оскільки таку функцію буде 

здійснювати виключно працівник відділу муніципальних послуг, а також 



зменшенню ризиків щодо виникнення корупційних проявів та запобігатиме 

конфлікту інтересів.  

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. Завершити 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. 

3. Виготовити інформаційні стенди з врахуванням об’єднаної громади: 

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 об’єднаної територіальної громади сьомого 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. 

 10. У разі необхідності проводити засідання Клубу громадського діалогу, 

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 об’єднаної громади, громадсько-значущих проблем та 

оприлюднення нормативних актів Пирятинської міської ради.  

12. Дооблаштувати 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   



та оксфордських дебатів забезпечити функціонування Центру громадського 

діалогу м.Пирятин. 
 

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 підтримку 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. 

 

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 

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 

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. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ 

 

Перелік 

пріорітетних інвестиційних проектів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, 

будівництва або реконструкції , які передбачається здійснити у 2016 році 

 
№ 

п/п 

Найменування проекту, 

його місцезнаходження 

Рік початку і 

закінчен-ня 

реалізації 

проекту 

Кошторисна вартість 

проекту 

(тис. грн.) 

Проектна 

потужність 

(у 

відповідних 

одиницях) 

Вид проектно-

кошторисної 

документації 

(ким і коли 

затверджена) 

2016 рік – прогноз (тис.грн.) Введення в 

експлуатацію 

у 2016 році  

(у 

відповідних 

одиницях) 

усього залишок  

на 01.01. 

2016  

(тис. грн.) 
Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Будівництво 

полігона твердих 

побутових 

відходів для міста 

Пирятина 

Пирятинського 

району 

Полтавської 

області на місці 

існуючого 

невпорядкованого 

сміттєзвалища (І 

черга) 

(перерахунок 

кошторисної 

документації), 

м.Пирятин, 

Полтавської 

2015-

2017 

5131,3 4531,3 21,5  

тис. осіб 

 

Робочий 

проект 

(перерахунок 

кошторисної 

документації)  

Рішення 

виконкому  

від 08.09.2015 

№ 199 

2038,1 226,6   



області 

 

2 Капітальний 

ремонт вулиці 

Вишнева, 

с.Олександрівка, 

Пирятинського 

району 

Полтавської 

області 

 

2016 289,9 289,9 300  

осіб 

Проектно-

кошторисна 

документація 

(рік 

виготовлення- 

2012)  

Рішення 36-ої 

сесії п’ятого 

скликання 

Олександрівсь

кої сільської 

ради від 

26.06.2013 

261,0 28,9   

3 Капітальний 

ремонт провулку 

Шевченка 

с.Олександрівка, 

Пирятинського 

району 

Полтавської 

області 

2016 219,0 219,0 300  

осіб 

Проектно-

кошторисна 

документація 

(рік 

виготовлення- 

2012) 

Рішення 26-ої 

сесії п’ятого 

скликання 

Олександрівсь

кої сільської 

ради від 

05.11.2012 

197,1 21,9   

4 Капітальний 

ремонт вулиці 

2016 792,1 792,1 300  

осіб 

Проектно-

кошторисна 

712,9 79,2   



Степова, 

с.Олександрівка, 

Пирятинського 

району 

Полтавської 

області 

документація 

(рік 

виготовлення 

2012) 

Рішення 36-ої 

сесії п’ятого 

скликання 

Олександрівсь

кої сільської 

ради від 

26.06.2013 

5 Проведення 

санації 

(реконструкції) 

будівлі ДНЗ 

„Ромашка“ 

м.Пирятин, 

Полтавської  

області 

2016 2600,0 2600,0  Проектно-

кошторисна 

документація 

(рік 

виготовлення 

2015) 

(проходить 

експертизу) 

 

2340,0 260,0   

6 Проведення 

санації 

(реконструкції) 

будівлі ДНЗ 

„Сонечко“, 

м.Пирятин, 

Полтавської  

області 

2016 2600,0 2600,0  Проектно-

кошторисна 

документація 

(рік 

виготовлення 

2015) 

(проходить 

експертизу) 

 

2340,0 260,0   



План фінансування пріорітетних заходів Програми економічного і соціального 

розвитку населених пунктів Пирятинської об’єднаної міської територіальної 

громади на 2016 рік відповідно до Стратегії розвитку Полтавської області  

до 2020 року   

 

 

Програма 1. 

Розвиток людського капіталу. 

 

Напрям 1.А. 

Покращення здоров’я та продовження тривалості 

 активного періоду життя людини 

 

№ 

п/п 

Проекти Бюджет (тис. грн.) 

  Державний Місцевий Інші 

джерела 

1 Придбання автомобіля для 

забезпечення надання своєчасної 

первинної медичної допомоги 

сільському населенню 

об’єднаної громади  

270,0 30,0  

2 Виділення та облаштування 

окремого приміщення для 

амбулаторії Пирятинського 

ЦПМД 

450,0 50,0  

3 Капітальний ремонт системи 

опалення сільського 

Олександрівського ФАПу із 

заміною котла  

90,0 10,0  

4 Капітальний ремонт підвальних 

приміщень Пирятинського 

ліцею з обладнанням 

спортивних залів, роздягалень, 

душових 

 500,0  

5 Реконструкція футбольного поля 

стадіону БДЮТу 

 120,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напрям 1.С.  

Створення комфортних та безпечних умов проживання населення  

 

№ 

п/п 

Проекти Бюджет (тис. грн.) 

  Державний Місцевий Інші 

джерела 

1 Реконструкція вуличного 

освітлення вулиць міста та сіл 

міської ради 

450,0 50,0  

2 Проведення капітального та 

поточного ремонту вулиць 

громади міста 

4500,0 500,0  

3 Будівництво свердловини зі  

встановлення водонапірної вежі 

та будівництво лінії 

водопостачання протяжністю 

2600 м в с.Замостище 

1080,0 120,0  

4 Будівництво свердловини зі 

встановленням водонапірної 

вежі та будівництвом лінії 

водопостачання протяжністю 

3425 м в с.Заріччя 

 150,0  

5 Заміна водонапірної вежі для   

с.Калинів міст, с.Верхоярівка та 

будівництво на їх території лінії 

водопостачання протяжністю 

6500 м в с.Верхоярівка 

2295,0 255,0  

6 Заміна водонапірної вежі та 

ліній водопостачання 

протяжністю 1000 м  

в с.Олександрівка 

900,0 100,0  

7 Реконструкція очисних споруд 

на 1 тис. м. куб./добу  

7200,0 800,0  

8 Капітальний ремонт приміщення 

Будинку дитячої та юнацької 

творчості  

810,0 90,0  

9 Капітальний ремонт харчоблоку 

та пральні із заміною 

виробничого обладнання в  

ДНЗ „Пролісок“ 

 300,0  

10 Капітальний ремонт пральні та 

харчоблоку в  

ДНЗ „Червона шапочка“ 

 60,0  

11 Ремонт даху районного Будинку 

культури 

 200,0  



12 Ремонт покрівлі приміщення 

Пирятинського ліцею 

 300,0  

13 Ремонт покрівлі приміщення 

Пирятинської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 6 

 250,0  

14 Ремонт покрівлі приміщення 

Пирятинської загальноосвітньої 

школи  І – ІІ ступенів № 1 

 200,0  

15 Придбання пожежного 

автомобіля 

1350,0 150,0  

 

Програма 2. 

Підвищення ефективності використання економічного потенціалу регіону 

 

Напрям 2.С. 

Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективних громадського, 

аграрного та промислового секторів 

 

№ 

п/п 

Проекти Бюджет (тис. грн.) 

  Державний Місцевий Інші 

джерела 

1 Заміна вікон на енергозберігаючі 

в ДНЗ „Пролісок“ 

 40,0  

2 Заміна вікон на енергозберігаючі 

в ДНЗ „Сонечко“ 

 300,0  

3 Заміна вікон на енергозберігаючі 

в ДНЗ „Берізка“ 

 100,0  

4 Заміна вікон на енергозберігаючі 

в Пирятинській загальноосвітній 

школі  І – ІІІ ступенів № 4 

 200,0  

5 Заміна вікон на енергозберігаючі 

в Пирятинській СЮТ 

 150,0  

 

Програма 3.Розвиток сільських територій 

Напрям 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 

 

№ 

п/п 

Проекти Бюджет (тис. грн.) 

  Державний Місцевий Інші 

джерела 

1 Ремонт даху та приміщення 

сільського Олександрівського 

Будинку культури 

270,0 30,0  

2 Капітальний ремонт 

Калиновомостівського 

360,0 40,0  



сільського Будинку культури 

3 Ремонт даху приміщення 

Олександрівської 

загальноосвітньої школи   

І ступеня 

180,0 20,0  

4 Облаштування стадіону в селі 

Олександрівка огорожею, 

сидіннями для глядачів, 

волейбольним майданчиком 

54,0 6,0  

5 Облаштування стадіону в селі 

Калинів міст огорожею, 

сидіннями для глядачів 

 60,0  

6 Придбання трактора з причіпами 

КП „Каштан“– 2 шт. 

900,0 100,0  

7 Придбання грейдера для  

КП „Каштан“ 

 400,0  

8 Придбання автомобіля для КП 

„Пирятинський міський 

водоканал“ 

1350,0 150,0  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               О.О.Новіков 
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