
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дев’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

                                                      

 

13 травня 2016 року                                                                                      № 103 

 

 

Про затвердження Плану соціально- 

економічного розвитку Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної громади  

на 2016 рік 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від                  

16 березня 2016 року № 200 „Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад“, розглянувши та обговоривши План соціально- 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2016 рік, враховуючи висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної громади  на 2016 рік (далі – План).  

2. Виконкому міської ради: 

1) забезпечити виконання заходів, передбачених Планом; 

2) проводити щоквартальне звітування про виконання заходів Плану. 

3. Відповідальність та контроль за виконанням рішення покласти на 

заступників міського голови з питань діяльності виконкому та голів постійних 

комісій міської ради. 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

 до рішення дев’ятої 

 позачергової сесії 

 Пирятинської міської ради 

  сьомого скликання 

 13 травня 2016 року № 103 
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1. 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 забезпечує 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  

розроблено чіткий план дій - План соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (далі – 

План).   

План 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. 

План розроблений 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“, Методології   стратегічного 

планування розвитку об’єднаних громад в Україні, 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 Плану - 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 Плану є створення умов для повноцінного 

функціонування об’єднаної громади.  

 База Плану – основні показники економічного  і соціального розвитку 

територіальної громади на 2016 рік. 

 

2. Аналітична частина 

 

Пирятин – місто районного підпорядкування, центр Пирятинського 

району Полтавської області. Розташований на березі річки Удай, притоки 

річки Сули, яка в свою чергу є притокою річки Дніпро, на відстані близько 

152 км у східному напрямку від міста Києва та на відстані близько 194 км у 

північно – західному напрямку від міста Полтави. З південно- західного боку 

межа міста проходить вздовж міжнародної автодороги Київ - Харків - Ростов 

– на - Дону, яка є складовою частиною найдовшої автомагістралі 

європейського значення.   

Площа міста Пирятина – 1183,6 га, площа сільських населених пунктів, 

які входять до міської ради, – 475,7 га, загальна площа території міської ради 

– 7228 га.  

Відстань від міста Пирятина до обласного центру - міста Полтави: 

залізницею – 183 км; 

шосейними дорогами – 179 км. 

Відстань до міжнародного аеропорту „Бориспіль“ ( м.Бориспіль 

Київської області) – 130 км. 

Пирятин межує безпосередньо з Гребінківським районом Полтавської 

області, район межує з Гребінківським, Лубенським, Чорнухинським 

районами Полтавської області, Прилуцьким, Варвинським Чернігівської 

області, Яготинським – Київської та Драбівським – Черкаської області. 

Загальна кількість населення – 17,3 тис. чоловік, з них робітників – 

5231,  службовців - 3232. 

Щільність населення на 1 кв. км – 235 осіб. 

Національний склад – українці, росіяни, євреї, вірмени, грузини, 

білоруси. 

Вікова структура  (дані наведені з припущенням): 

0-17 років - 3005 осіб; 

18-39 років - 4394 особи; 

40-59 років - 4677 осіб; 

60 років і старше - 5276 осіб. 

З них жінок – 9043 особи, чоловіків – 7957 осіб. 

Працездатне населення – 7459 осіб. 

Чисельність працюючих – 5444 особи. 

Рівень зареєстрованого безробіття – 2,6 %, чисельність незайнятого 

населення – 304 особи. 

Середньомісячна заробітна плата – 2284 грн. 



Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення (на 1000 

жителів) 0,81. 

Загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 жителів) 11,4 %. 

Загальний коефіцієнт смертності (на 1000 жителів) 20,7 %. 

 

Важливе значення для міжміських перевезень, зокрема для сполучення 

зі столицею та обласним центром, має  АС „Пирятин ТДВ“, 

„Полтаваавтотранс“.  

         Внутрішні  перевезення здійснюють ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“,  

приватні перевізники та кілька приватних служб таксі. 

Пирятин має вигідне економіко-географічне розташування, оскільки  

знаходиться на межі Полтавщини з Київською, Чернігівською та Черкаською 

областями. А головне - на перетині низки автошляхів, зокрема Київ-Харків, 

Пирятин-Чернігів та Київ-Суми, які і визначають  важливість міста, як 

транспортного вузла. 

Залізнична станція „Пирятин“ знаходиться у місті Пирятині і крім 

функції пасажироперевезень, має у своєму розпорядженні навантажувально-

розвантажувальну дільницю. 

          Транспортна мережа загального користування: 
Експлуатаційна довжина: 

дорожня мережа по місту                                         122406 м.п. 

   в т.ч. з асфальтобетонним покриттям                  34934   м.п. 

                з ґрунтощебеневим покриттям                45018   м.п. 

                ґрунтових                                                   14566   м.п. 

                тротуарів                                                    27888  м.п. 

                дорожня мережа по сільських населених пунктах    13100 м.п.   

  в т.ч. з асфальтобетонним покриттям                                       7330   м.п. 

               з грунтощебеневим покриттям                                      2000  м.п. 

               ґрунтових                                                                         3770  м.п. 

Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям 49,6 %. 

  

Телекомунікаційні системи 
Зв’язок загального користування (дані наведені з припущенням): 

Ємність телекомунікаційної мережі міста 5388 номерів (в т.ч. населення - 

4705).        

Забезпеченість населення міста стаціонарними телефонними апаратами 

складає 28 одиниць на 100 сімей. 

Інтернет-послуги надають Філія  спеціалізованого електрозв’язку  

публічного АТ „Укртелеком“, ТОВ НВК „Конект“ та ПП Румянцев О.В.  

До мережі Інтернет мають доступ  2544  абоненти.  

Радіомережа становить 1264 радіоточок. 

У галузі промисловості економічне зростання забезпечують 

підприємства галузей – харчової, борошномельної та круп’яної, 

машинобудування та металообробки, виробництва готових кормів для тварин, 

оброблення деревини та виготовлення виробів з дерева. 

Найбільшими за обсягами промислового виробництва є: 



 

Назва підприємства Кількість 

працюючих 

Виробничі показники, обсяг 

виробництва продукції  

в рік  

(дані наведені з припущенням) 

 

АТ „Пирятинський 

сирзавод“  

 

699 Сир сичужний – 14 тис.тонн  

Сир плавлений – 3 тис.тонн 

Молоко пастеризоване – 1,3 

тис.тонн 

ТОВ 

„Пирятинагроконсерв“ 

45 Консервація зеленого горошку, 

огірків, кукурудзи - 430 т 

ТОВ „Баришевська зернова 

компанія“, зерновий 

елеватор 

43 Потужність одночасної загрузки 

зерна 35,0 тис. тонн 

ТОВ 

„Сільськогосподарське 

підприємство 

„Комбікормовий завод“ 

105 Сухі корми - 102,6 тонн 

ТОВ „Пирятиндрев“ 26 Паркет та паркетна дошка - 8,1 

тис. кв. м 

УВП „УТОС“ 30 Фільтри - 24 тис. штук 

ТОВ „Оріон“ 14 Меблі - 1068 штук  

ТОВ „Спецбурмаш“ 12 Бурильні установки – 20 штук, 

відвали – 15 штук 

 

В місті функціонують комунальні підприємства: 

„Каштан“ – послуги по утриманню будинків, споруд та прибудинкової 

території, благоустрій в місті; 

„Пирятинський міський водоканал“ – послуги водопостачання; 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди – послуги 

водовідведення;  

„Готель „Пирятин“ – готельні послуги; 

підприємство роздрібної торгівлі „Райдуга“ – реалізація друкованої 

продукції. 

Житловий фонд належить територіальній громаді міста. 

У житловому фонді міста  85 будинків  з  житловою площею 84455,7 кв. м, в 

яких мешкає – 3 822 особи.  

На території міської ради знаходяться три сільськогосподарські 

підприємства – ТОВ „ПКЗ - Агро“, ПСТ „Калиновомостівське“, ТОВ 

„Золотий лан“.   

 

Соціально – культурні заклади в місті: 

 

 

 



Вища освіта 
Пирятинська філія ПВНЗ „Європейський університет“ І-ІІ рівня 

акредитації (м. Пирятин, вул. Європейська, 4) 

         Напрями та спеціальності:  правознавство, діловодство, бухгалтерський 

облік, прикладна екологія,  обслуговування комп’ютерних систем та мереж. 

         Навчається 138 студентів. 

         Випуск 2014 року  -  46 осіб. 

 Середня освіта та дошкільні заклади 
         На території міської ради функціонує 4 загальноосвітні школи, в яких 

навчається 1142 учні, в тому числі: 

 І – ІІ ступенів – 2 школи (175 учнів); 

 І – ІІІ ступенів –  2 школи (967 учнів): загальноосвітня школа № 4 з 

поглибленим вивченням трудового навчання (523 учнів) та спеціалізована 

загальноосвітня школа № 6 (444 учнів).  

         В місті функціонує Пирятинський ліцей (687  учнів). 

Позашкільні заклади –2 (630 дітей): 

 Будинок дитячої та юнацької творчості, 

 Станція юних техніків 

Дошкільні заклади - 7 ( 570 дітей): 

 в місті - 5 (555 дітей); 

 в сільській місцевості - 2 (15 дітей). 

 Заклади охорони здоров’я 
 Лікарські медичні заклади: 

 Центральна районна лікарня на 200 ліжок                    

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини - 5   

 Фельдшерсько-акушерський пункт   1 

 Пирятинський центр первинної медичної допомоги - 1 

 Поліклінічне відділення - 1 

Готелі 
 КП „Готель „Пирятин“ 

Фізична культура і спорт 
На території міста діють: 

Пирятинська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства „Колос“;  

районна федерація футболу; 

дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ); 

шаховий клуб „Дебют“; 

стадіон „Ювілейний“; 

спортивно-оздоровчий центр „ATHLETIC“; 

три спортивні зали; 

спортивний майданчик зі штучним покриттям.  

В місті найпопулярніші види спорту: футбол, легка атлетика, баскетбол, 

волейбол, шахи, розвивається воркаут, карате кіокушинкай. 

Культура 
Будинки культури – 2; 

Сільські клуби – 2; 



бібліотеки – 4.  

На території міста зареєстровано 1422 фізичні особи – підприємці. 

В місті функціонують 34 заклади ресторанного господарства, 103 

торговельні об’єкти по реалізації продольчих та змішаних груп товарів, 99 

торговельних об’єктів по реалізації непродовольчих груп товарів, 16 об’єктів 

по наданню різноманітних побутових послуг, 4 ветаптеки, 19 перукарень та 

салонів краси, 1 ринок – ППРССТ „Пирятинський ринок“,  2 торгово-

розважальні комплекси: ТОВ „Норе“, ФОП Бугайов О.В., 5 аптек та 9 

аптечних пунктів, 5 підприємств фірмової торгівлі. 

 

Підприємства будівельної галузі міста: 

ТОВ „Оселя буд“ 

ПП „Аверс-05“ 

ПП „Удайбудпроект“ 

Пирятинський ДРП філії „Чорнухінський  райавтодор“  

ДП „Полтавський облавтодор“ 

ДРП-3 філії „Лубенська ДЕД“ 

ТОВ БК „Енергобудпроект“ 

ПП „Пирятин-монтаж“ 

 

Доходи і видатки місцевого бюджету за 2015 рік 

млн. грн. 

Доходи всього 25,3 

     в т.ч. доходи (загальний фонд з 
трансфертами) 23,7 

               доходи (спеціальний фонд) 1,6 

Видатки всього 25,0 

     в т.ч. видатки (загальний фонд) 16,5 

               видатки (спеціальний фонд) 8,5 

Структура доходної  частини 

Субвенція з державного бюджету 0,099 

Дотації  5,9 

Доходи від платників податків 16,9 

    з них податок з доходів фізичних осіб 0,0 

Доходи (спеціальний фонд) 1,6 

 з них єдиний податок на підприємницьку 

діяльність  
3,5 

Структура видаткової частини 



Видатки на освіту 10,0 

Видатки на житлово – комунальне 

господарство 
9,1 

Будівництво та реконструкція 1,4 

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

2,6 

 

SWOT – аналіз є оцінкою стартових можливостей перед розробкою 

практичних кроків по реалізації плану соціально – економічного розвитку 

громади  

 

Результати SWOT - аналізу 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Сприятливе географічне 

розташування міста, близькість до 

Києва та 4-х обласних  центрів, на 

перехресті шляхів 

загальнодержавного значення; 

 Зручне транспортне сполучення та 

добра транспортна інфраструктура; 

 Добрі природні умови: змішані 

ліси, помірний клімат, річка Удай - 

одна з найчистіших річок нашої 

країни; 

 Багаті природні ресурси, природні 

надра (родючі ґрунти, пісок, глина, 

сланці) з величезними запасами 

питної йодованої води; 

 Наявність вільних земель; 

 Екологічно чисті водойми, 

природоохоронні зони, заповідні 

території; 

 Економічний потенціал 

сільськогосподарського регіону з 

глибоким чорноземом;  

 Переробна промисловість, 

найкращі сири в Україні;  

 Культурна та історична спадщина; 

 Трудові людські ресурси: 

працелюбні, освічені громадяни; 

 Зношеність мереж комунального 

господарства міста; 

 Стихійні сміттєзвалища; 

 Зношена МТ база ЖКГ; 

 Неналежне водопостачання, 

водовідведення; 

 Неналежні дороги; 

 Недостатньо розвинуті окраїни; 

 Недостатнє озеленення;  

 Відсутність парку; 

 Відсутність пляжу для літнього 

відпочинку на річках;  

 Непривабливість архітектури 

(центр міста); 

 Незадовільна демографічна 

ситуація; 

 Неналежні пасажирські 

перевезення (слабка інфраструктура, 

МТБ); 

 Низький рівень відповідальності 

громадян щодо вирішення 

екологічних проблем (до чистоти); 

 Відсутність діалогу між владою, 

бізнесом та громадою; 

 Відсутність правових знань 

населення (обов’язки, права);  



 Наступність в діяльності органів 

самоврядування, працездатна, 

професійна міська рада;  

 Наявна інфраструктура основних 

адміністративних, освітніх, медичних 

послуг для міста та для навколишніх 

населених пунктів;  

 Багаторічний досвід роботи: 

відновлюються вуличне освітлення, 

проводяться ремонти у дитячих 

садках, частково ремонтуються 

дороги; 

 Відносно достатній рівень розвитку 

соціально-освітньої мережі закладів. 

 Проблеми змістовного дозвілля 

молоді в т.ч. і спортивного - 

неналежні спортивні бази. 

Можливості Загрози 

 Зростання попиту на продукцію 

місцевого виробництва; 

 Зовнішній попит на відкриття 

рекреаційних, оздоровчих зон і 

закладів; 

 Отримання коштів з державних 

програм, в тому числі на розвиток 

комунального господарства;  

 Використання досвіду Польщі для 

вирішення проблем; 

 Отримання коштів з державних 

програм розвитку громад. 

 Підготовка кадрів, що не 

відповідають потребам  підприємств; 

 Відтік населення; 

 Відтік оборотного капіталу з міста; 

 Відтік кваліфікованих кадрів у 

інші регіони; 

 Погіршення криміногенної 

ситуації. 

 

 

3. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади 

                                 

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: 

розвиток структури місцевої промисловості; 

виконання комплексу заходів для підвищення добробуту та 

забезпечення високої якості життя громадян.   

 

Пріорітети розвитку: 

Пріоритет 1. Економічний розвиток громади. 

Пріоритет 2. Створення комфортних умов на території громади. 



Пріоритет 3. Створення свідомої та активної громади з високою якістю 

життя. 

При розробці Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в основу підготовки покладено такі 

основні принципи: 

Партнерство Характер  розвитку формується за результатами різних 

консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а 

також на обґрунтовані очікування громади від владних 

структур. До участі в ухваленні рішень і розробці 

пріорітетних цілей було запрошено всі зацікавлені 

сторони — представників влади, наукових установ, 

асоціацій підприємців, торгівельних палат, підприємств 

та громадянського суспільства. 

Принцип 

спільної участі 

представників 

влади та 

приватного 

сектору 

Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також 

явну публічну підтримку Плану соціально – 

економічного  розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. Усі заходи 

розроблялися у спосіб, захищений від надмірного 

впливу учасників процесу розвитку, із залученням 

конкретних осіб, що ухвалюють рішення, зацікавлених 

сторін, експертів, представників неурядових 

організацій тощо. 

Життєздатність Основою забезпечення життєздатності є забезпечення 

належної рівноваги та послідовності внутрішніх 

елементів цілей, заходів, що підтримується 

застосуванням усіх зазначених у цьому документі 

принципів. Ще одним важливим елементом 

забезпечення життєздатності є забезпечення розвитку 

порівняльних переваг, визначених за результатами 

SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі 

послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для 

виявлення різниці між вадами та загрозами, яка 

загрожує життєздатності (для ризик-менеджменту), 

застосовується матриця слабких сторін та загроз. 

Інтеграція Забезпечувалася за двома напрямками:  

1) інтеграція спільних місцевих потреб на 

регіональному рівні з територіальної та змістовної 

точки зору. Це означає, що досягнення будь-якої 

регіональної мети принесе результат і на місцевому 

рівні. Інтеграція забезпечується шляхом активної 

участі всіх зацікавлених сторін регіону.  

2) Інтеграція як багатомірний план розвитку 

пріоритетних секторів і напрямків діяльності 

забезпечує усунення конфліктів та негативних 



впливів.  

Інновація Застосовується як принцип у процесі ідентифікації 

проектів, і стосується, головним чином, 

запропонованого підходу та якнайефективнішого 

використання наявних ресурсів. 

Інституційна 

пам‘ять 

Робота над Планом базувалась на результатах, 

досягнутих при розробці попередніх документів  

Субсидіарність Визначення пріорітетних цілей в подальшому заходів 

заходів, починаючи з найнижчого рівня (на основі 

потреб місцевих громад), здійснювалось із 

використанням ресурсів регіонального розвитку. 

 

4. Основні завдання та механізм реалізації Плану соціально – 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Пріоритет 1. Економічний розвиток громади 

 

Завдання та заходи Строки 

виконан

ня  

Показники 

виконання 

Очікуваний 

результат 

Завдання 1.1 Створення позитивного іміджу Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

Захід 1.1.1. 

Розробка Інвестиційного 

паспорта Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

2016 Написання 

Інвестиційного 

паспорта 

Визначення   

найбільш 

ефективних   та   

соціально  

значимих  для  

об’єднаної 

громади бізнес-

пропозицій,  

направлених на 

розвиток  

економіки 
 

 

 

Пріоритет 2. Створення комфортних умов на території громади 

 

Завдання 2.1   Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

Захід 2.1.1   

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вулиці Герасименка в м. 

Пирятин Полтавської 

2016 Проведення  

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

Створення безпеки 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 



області 

Захід 2.1.2 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вулиці Успенської (від 

площі Архітектора Хітріна 

до вул. Абаканської) в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

2016 Проведення  

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

Створення безпеки 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 

Захід 2.1.3 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

площі Архітектора Хітріна 

(від вул. Европейської до 

вул. Успенської) в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

2016 Проведення  

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

Створення безпеки 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 

Захід 2.1.4 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вулиці Київська в м. 

Пирятин Полтавської 

області 

2016 Проведення  

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

Створення безпеки 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 

Захід 2.1.5 

Будівництво системи 

водовідведення в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

2016 Будівництво 

системи 

водовідведення 

Створення 

комфортних умов 

для проживання 

жителів громади, 

покращення 

екологічного стану 

території 

проживання ОТГ 

Захід 2.1.6 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Соборна, 14 в  

м. Пирятин 

 

2016 Проведення 

капітального 

ремонту 

покрівлі  

 

 

Покращено 

технічний стан 

будівлі 

Захід 2.1.7 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Європейська, 66б в м. 

Пирятин 

2016 Проведення 

капітального 

ремонту 

покрівлі і 

 

 

 

Покращено 

технічний стан 

будівлі 



Захід 2.1.8 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Європейська, 66,а в м. 

Пирятин 

2016 Проведення 

капітального 

ремонту 

покрівлі  

 

 

Покращено 

технічний стан 

будівлі 

Захід 2.1.9 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Коцюбинського, 33 в м. 

Пирятин 

2016 Проведення 

капітального 

ремонту 

покрівлі  

 

 

Покращено 

технічний стан 

будівлі 

Захід 2.1.10 

Будівництво водопровідної 

мережі в с. Заріччя 

Пирятинського району 

Полтавської області  

2016 Будівництво 

водопровідної 

мережі 

Подача якісної 

питної води 

споживачам в 

необхідній 

кількості 

Захід 2.1.11 

Будівництво системи 

водопостачання  

с. Верхоярівка 

2016 Будівництво 

водогону 

Подача якісної 

питної води 

споживачам в 

необхідній 

кількості 

Захід 2.1.12 

Капітальний ремонт 

системи водопостачання  

с. Калинів Міст 

2016 Капітальний 

ремонт 

водогонів 

Подача якісної 

питної води 

споживачам в 

необхідній 

кількості 

Захід 2.1.13 

Відновлення мереж 

водопостачання по вул. 

Абаканська,  м. Пирятин 

2016 Поточний 

ремонт  

водогонів 

Подача якісної 

питної води 

споживачам в 

необхідній 

кількості 

Захід 2.1.14 

Відновлення мереж 

водопостачання по пров. 

Річний, м. Пирятин 

2016 Поточний 

ремонт 

водогону 

Подача якісної 

питної води 

споживачам в 

необхідній 

кількості 

Захід 2.1.15 

Капітальний ремонт 

провулку Шевченка в с. 

Олександрівка 

Пирятинського району 

Полтавської обл.  

2016 Проведення  

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

Створення безпеки 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 

Захід 2.1.16 2016 Проведення  Створення безпеки 



Капітальний ремонт вулиці 

Вишнева в с. 

Олександрівка 

Пирятинського району 

Полтаської обл. 

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 

Захід 2.1.17 

Капітальний ремонт вулиці 

Степова в с. Олександрівка 

Пирятинського району 

Полтаської обл.  

2016 Проведення  

капітального 

ремонту 

дорожнього 

покриття 

Створення безпеки 

та комфортних 

умов для 

учасників руху 

Захід 2.1.18 

Придбання грейдера 

2016 Придбання 

грейдера 

Утримання 

проїжджих частин 

населених пунктів 

ОТГ 

Завдання  2.2  Створення системи збору та утилізація відходів 

Захід 2.2.1 

Будівництво полігона 

твердих побутових 

відходів для міста 

Пирятина Пирятинського 

району Полтавської 

області на місці існуючого 

невпорядкованого 

сміттєзвалища (І черга) 

2016-

2017 

Будівництво 

полігона ТПВ 

Покращення 

екологічного та 

санітарного стану 

на території 

об’єднаної 

громади 

 

 

Завдання 2.3  Створення енергоощадливої системи енергопостачання 

громади 

Захід 2.3.1 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. 

Набережна, в м. Пирятин 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.2 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Острів, 

Лермонтова, Кутузова в м. 

Пирятин 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.3 

Проведення санації 

(реконструкції) будівлі 

ДНЗ „Сонечко“ по вул. 

Полтавська, 9, м. Пирятин, 

Полтавської області 

2016 Проведення 

теплової санації 

Зниження оплати 

за спожиті 

енергоносії, 

економія 

бюджетних 

коштів, створення 



комфортних умов 

для перебування 

дітей у закладі 

Захід 2.3.4 

Проведення санації 

(реконструкції) будівлі 

ДНЗ „Ромашка“ по вул. 

Коцюбинського, 35, м. 

Пирятин, Полтавської 

області 

2016 Проведення 

теплової санації 

Зниження оплати 

за спожиті 

енергоносії, 

економія 

бюджетних 

коштів, створення 

комфортних умов 

для перебування 

дітей у закладі 

Захід 2.3.5 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. 

Завокзальна, в м. Пирятин 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.6 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Урожайна, 

в м. Пирятин 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.7 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Київська, в 

м. Пирятин 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.8 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Спартака, в 

м. Пирятин 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.9 

Реконструкція вуличного 

освітлення с. Верхоярівка 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 

нових технологій 

Захід 2.3.10 

Реконструкція вуличного 

освітлення с. 

2016 Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

Економія коштів 

за рахунок 

застосування 



Олександрівка 

 

 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

нових технологій 

 

 

 

Пріоритет 3. Створення свідомої та активної громади з високою 

якістю життя. 

 

Завдання 3.1  Забезпечення високої якості життя громадян 

Захід 3.1.1 

Реконструкція частини 

гуртожитку, що пребуває у 

власності громади м. 

Пирятин, площа Героів 

Майдану, 2 для 

облаштування приміщення 

та розміщення в ньому 

Центру надання 

адміністративних послуг 

 

2016 Реконстркція 

майна 

комунальної 

власності 

 

Створення умов 

для підвищення 

якості життя 

жителів громади 

 

Захід 3.1.2 

Капітальний ремонт 

покрівлі Будинку культури 

в с. Олександрівка 

2016 Проведення 

капітального 

ремонту покрівлі 

Створення 

сприятливих умов 

для проведення 

дозвілля жителів 

села 

Олександрівки 

 

Захід 3.1.3 

Капітальний ремонт 

бассейна Пирятинського 

ліцею по вул. Визволення, 

2А в м. Пирятин 

Полтавської обл. 

 

2016 Капітальний 

ремонт басейну 

Створення умов 

для покращення 

стану здоров’я 

дітей 

Захід 3.1.4 

Реконструкція спортивного 

майданчику у 

загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів № 6 по вул. 

Гагаріна, 84  в м. Пирятин, 

Полтавської області 

 

2016 Реконструкція 

спортивного 

майданчика 

Створення умов 

для покращення 

стану здоров’я 

дітей 

Захід 3.1.5 

Реконструкція 

баскетбольного 

2016 Реконструкція 

баскетбольного 

майданчика 

Створення умов 

для покращення 

стану здоров’я 



майданчику у 

загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів № 1 по вул. 

Зоряна, 116  в м. Пирятин, 

Полтавської області 

 

дітей 

Захід 3.1.6 

Капітальний ремонт 

покрівлі ЗОШ № 4 по вул. 

Європейська, 2 в м. 

Пирятин Полтавської обл. 

2016 Проведення 

капітального 

ремонту покрівлі 

Створення 

комфортних умов 

для перебування 

дітей 

Захід 3.1.7 

Капітальний ремонт ДНЗ 

„Берізка“ за адресою:  

вул. Абаканська, 54 в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

2016 Капітальний 

ремонт 

приміщення ДНЗ 

„Берізка“ 

Створення 

комфортних умов 

для перебування 

дітей 

Захід 3.1.8 

Придбання шкільного 

автобуса 

2016 Придбання 

шкільного 

автобуса 

Підвіз учнів до 

місця навчання 

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Плану 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану. 

 

Пріоритет 1. Економічний розвиток громади 

 

Завдання та заходи Обсяги та джерела фінансування, тис.грн. 

Державний 

бюджет 

(субвенція 

з ДФРР) 

Міський бюджет Інші джерела 

(ЄС/ПРООН) 

Завдання 1.1 Створення позитивного іміджу Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

Захід 1.1.1. 

Розробка Інвестиційного 

паспорта Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

 

 

 

Пріоритет 2. Створення комфортних умов на території громади 

 

Завдання 2.1   Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

Захід 2.1.1  347,995  



Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вулиці Герасименка в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

Захід 2.1.2   

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вулиці Успенської (від 

площі Архітектора Хітріна 

до вул. Абаканської) в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

 529,580  

Захід 2.1.3 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

площі Архітектора Хітріна 

(від вул. Європейської до 

вул. Успенської) в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

 437,729  

Захід 2.1.4 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вулиці Київська в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

 500,000  

Захід 2.1.5 

Будівництво системи 

водовідведення в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

 6048,737  

Захід 2.1.6 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Соборна, 14 в  

м. Пирятин 

 

 174,0  

Захід 2.1.7 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Європейська, 66б в м. 

 310,0  



Пирятин 

Захід 2.1.8 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Європейська, 66,а в  

м. Пирятин 

 76,0  

Захід 2.1.9 

Капітальний ремонт 

покрівлі 

багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 

Коцюбинського, 33 в  

м. Пирятин 

 220,0  

Захід 2.1.10 

Будівництво водопровідної 

мережі в с. Заріччя 

Пирятинського району 

Полтавської області 

1498,346  

 

Захід 2.1.11 

Будівництво системи 

водопостачання  

с. Верхоярівка 

Розробляються передпроектні рішення 

Захід 2.1.12 

Капітальний ремонт 

системи водопостачання  

с. Калинів Міст 

Розробляються передпроектні рішення 

Захід 2.1.13 

Відновлення мереж 

водопостачання по  

вул. Абаканська,  

м. Пирятин 

 130,0 

 

Захід 2.1.14 

Відновлення мереж 

водопостачання по пров. 

Річний, м. Пирятин 

 50,0  

Захід 2.1.15 

Капітальний ремонт 

провулку Шевченка в  

с. Олександрівка 

Пирятинського району 

Полтавської обл.  

 45,0 405,0 

Захід 2.1.16 

Капітальний ремонт вулиці 

Вишнева в  

 60,0 540,0 



с. Олександрівка 

Пирятинського району 

Полтаської обл. 

Захід 2.1.17 

Капітальний ремонт вулиці 

Степова в с. Олександрівка 

Пирятинського району 

Полтаської обл.  

 33,0 297,0 

Захід 2.1.18 

Придбання грейдера 

 400,0  

Завдання 2.2  Створення системи збору та утилізація відходів 

Захід 2.2.1 

Будівництво полігона 

твердих побутових 

відходів для міста 

Пирятина Пирятинського 

району Полтавської 

області на місці існуючого 

невпорядкованого 

сміттєзвалища (І черга) 

4031,3 

 

2016 рік - 

2016,3 

2017 рік –  

2015,0 

500,0 

 

2016 рік - 250,0 

2017 рік - 250,0 

 

Завдання 2.3  Створення енергоощадливої системи енергопостачання 

громади 

Захід 2.3.1  

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. 

Набережна, в м. Пирятин 

 160,0  

Захід 2.3.2 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Острів, 

Лермонтова, Кутузова в  

м. Пирятин 

 140,0  

Захід 2.3.3 

Проведення санації 

(реконструкції) будівлі 

ДНЗ „Сонечко“ по вул. 

Полтавська, 9, м. Пирятин, 

Полтавської області 

2528,898   

Захід 2.3.4 

Проведення санації 

(реконструкції) будівлі 

ДНЗ „Ромашка“ по вул. 

Коцюбинського, 35, 

м. Пирятин, Полтавської 

області 

2511,656   

Захід 2.3.5 

Реконструкція вуличного 

Розробляються передпроектні рішення 



освітлення вул. 

Завокзальна, в м. Пирятин 

Захід 2.3.6 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Урожайна, 

в м. Пирятин 

 72,0 25,0 

Захід 2.3.7 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Київська, в 

м. Пирятин 

 259,0  

Захід 2.3.8 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Спартака, в 

м. Пирятин 

Розробляються передпроектні рішення 

Захід 2.3.9 

Реконструкція вуличного 

освітлення с. Верхоярівка 

246,0   

Захід 2.3.10 

Реконструкція вуличного 

освітлення  

с. Олександрівка 

 

417,239   

 

 

Пріоритет 3. Створення свідомої та активної громади з високою 

якістю життя. 
 

Завдання 3.1  Забезпечення високої якості життя громадян 

Захід 3.1.1 

Реконструкція частини 

гуртожитку, що пребуває у 

власності громади  

м. Пирятин, площа Героів 

Майдану, 2 для 

облаштування приміщення 

та розміщення в ньому 

Центру надання 

адміністративних послуг 

 1234,584    980,0 

Захід 3.1.2 

Капітальний ремонт 

покрівлі Будинку культури 

в с. Олександрівка 

700,000   

Захід 3.1.3 

Капітальний ремонт 

басейна Пирятинського 

ліцею по вул. Визволення, 

  1499,9352 



2А в м. Пирятин 

Полтавської обл. 

Захід 3.1.4 

Реконструкція спортивного 

майданчику у 

загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів № 6 по вул. 

Гагаріна, 84  в м. Пирятин, 

Полтавської області 

 500,0 488,0 

Захід 3.1.5 

Реконструкція 

баскетбольного 

майданчику у 

загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів № 1 по вул. 

Зоряна, 116  в м. Пирятин, 

Полтавської області 

 400,0  

Захід 3.1.6 

Капітальний ремонт 

покрівлі ЗОШ № 4 по вул. 

Європейська, 2 в м. 

Пирятин Полтавської обл. 

  700,0 

Захід 3.1.7 

Капітальний ремонт ДНЗ 

„Берізка“ за адресою:  

вул. Абаканська, 54 в  

м. Пирятин Полтавської 

області 

 1499,353  

Захід 3.1.8 

Придбання шкільного 

автобуса 

600,0 200,0 600,0 

 

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання 

визначених пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості 

життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території 

об’єднаної територіальної громади. 

Планом враховано пропозиції структурних виконавчих органів 

Пирятинської міської ради. 

Завдання Плану фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, 

централізованого забезпечення виконання програм, субвенцій з державного 

бюджету, коштів підприємств та інвесторів, грантів та інше передбачене 

чинним законодавством України. 

У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. 

Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії 

Пирятинської міської ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також 

при уточненні бюджету об’єднаної громади на 2016 рік. 



            Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Плану на 2016 

рік планується використати орієнтовано коштів всього: 

 

  30 130,3522 тис. грн., а саме: 

 

бюджету об’єднаної територіальної громади – 14 076, 978 тис.грн. 

 субвенції з державного бюджету – 10 518, 439 тис.грн. 

 інші джерела (ЄС / ПРООН) – 5 534, 9352 тис.грн. 

 

  

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану 

 

План соціально – економічного розвитку громади Пирятинської міської 

ради  на 2016 рік складається з низки конкретних заходів, спрямованих на 

досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – 

визначеного бачення розвитку громади. 

  Завдання надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак 

це лише передумова реалізації  Плану соціально – економічного розвитку 

громади . Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління 

проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально - 

економічного розвитку громади. 

 

Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються. 
          Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості 

реалізації  Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають 

бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути 

підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і 

бюджету на наступний рік. 

 

Оновлення Плану.  

План - це „живий“ документ, що потребує постійного оновлення у 

зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту 

про оцінку Плану соціально - економічного розвитку громади . Внесення змін 

до Плану соціально - економічного розвитку громади буде відбуватись згідно 

з існуючим регламентом роботи міської ради. 

 

          Звітування перед міською радою.  

Звітування перед міською радою щодо реалізації Плану соціально - 

економічного розвитку громади має відбуватись щорічно. 

Моніторинг та оцінка результативності Плану буде установлюватися до 

переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки відповідно до 

поставлених завдань: 

Завдання 1.1 Створення позитивного іміджу Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Індикатори: 

створення умов для залучення капіталу у розвиток об’єднаної громади; 



збільшення капітальних інвестицій. 

Завдання 1.2   Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

Індикатори: 

кількість осіб, що переїхали у сільські території;  

зміни в демографічній ситуації. 

         Завдання 1.3  Створення системи збору та утилізація відходів 
кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ ТПВ, джерел 

забруднення повітря;  

кількість рекультивованих та порушених земель; 

показники забруднення атмосферного повітря, грунтів, поверхневих та 

підземних вод; 

охоплення населення послугами зі збирання ТПВ; 

відсоток утилізованих ТПВ. 

Завдання 1.4  Створення енергоощадливої системи 

енергопостачання громади 

кількість підприємств та установ, які в своїй діяльності використовують  

енергоощадливі системи;  

кількість зекономлених бюджетних коштів в зв’язку з впровадженням 

новітніх енергозберігаючих технологій. 

Завдання 1.5  Забезпечення високої якості життя громадян 

Індикатори: 

зменшення коефіцієнта міграції населення з об’єднаної громади у 

найбільші міста Полтавської області та України; 

зростання кількості фінансових ресурсів, які будуть формуватися у 

сільських населених пунктах; 

покращення якості надання адміністративних послуг жителям 

об’єднаної громади. 

 
 

 

Секретар міської ради                                                         Т.Г.Чайка 


