
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

 

28 вересня 2016 року                                                                                         № 209 

 

 

Про внесення змін до міської цільової  

Програми зайнятості населення  

на 2016 рік 

 

 

      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

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

міської ради шостого скликання від 04 березня  2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 березня 2016 року № 38 

„Про затвердження міської цільової Програми зайнятості населення на 2016 

рік“, виклавши Програму в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та голову 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг Хоменка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ      

 

 



                                           Додаток 

                                                                                 до рішення чотирнадцятої сесії 

                                                                                 Пирятинської міської ради 

                                                                                 сьомого скликання 

    28 вересня 2016 року № 209 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

м.Пирятин  



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 
 

         Програма  зайнятості  населення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік  розроблена  виконкомом   Пирятинської  

міської  ради  з  урахуванням  очікуваних  тенденцій  економічного  і  

соціального  розвитку,  які  впливають  на  формування  ринку  праці  та  його  

показники. 

         Програма  являє  собою  узгоджений  за  ресурсами,  виконавцями  і  

термінами  реалізації  документ,  який  відповідає  правовим,  фінансовим,  

соціально-економічним,  організаційно-господарським  та  іншим  умовам  

життєдіяльності  міської об’єднаної територіальної громади. 

         Програма  спрямована  на  виконання  першочергових  завдань по 

забезпеченню  зайнятості  населення,  здійсненню  заходів  щодо  скорочення  

безробіття  та  соціального  захисту  неконкурентноспроможних  верств  

населення.   

          До  складу  Пирятинської міської  ради  входять  сім  населених  пунктів  -  

місто  Пирятин,  села  Калинів  міст,  Верхоярівка,  Замостище,  Заріччя,  

Голобородька,  Ївженки, Олександрівка, Рівне, Могилівщина.  Чисельність  

населення   станом  на  01.01.2016  становить 17,3 тисячі  жителів. 

          На  території  Пирятинської міської об’єднаної територіальної  громади 

здійснюють  сільськогосподарську  діяльність  такі  підприємства, як  ПП  

„Калиновомостівське“,  ТОВ „ПКЗ „Агро“,  ТОВ „Авангард -плюс“, ТОВ  

„Сільськогосподарське  підприємство  „Пирятинський комбікормовий  завод“,  

ТОВ „Баришівська  зернова  компанія“, ТОВ „Олександрівка – Агро 2012“. 

         Функціонують: 

         1) заклади торгівлі:  

„Пирятинський ринок“ -  підприємство Пирятинської РССТ;               

торговельно - розважальні комплекси - 3 (ФОП Бугайов О.В., ФОП 

Якименко А.І.);  

АЗС - 12;  

АГЗП - 3; 

торговельні об’єкти  по реалізації продовольчих та змішаних груп товарів 

- 107; 

торговельні об’єкти по реалізації непродовольчих груп товарів - 118;  

аптечні заклади - 16, у тому числі:  аптек - 10; аптечних пунктів - 6; 

ветеринарних аптек – 6. 

         2) заклади громадського харчування: 

заклади ресторанного  господарства - 29, у тому числі: кафе - 21, 

ресторани - 2, бар, більярд - 1, кафетерії - 3, їдальні – 2. 

         3) заклади побутового  обслуговування: 

 91об’єкт (майстерні, пункти, заклади, атальє, салони тощо) по наданню 

послуг у сфері побутового обслуговування населення. 

Крім того, на території міста Пирятина функціонують  великі   

підприємства:  АТ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятинагроконсерв“, ТОВ 



„Пирятиндрев“, УВП УТОС, ТОВ „Оріон“, ТОВ „Спецбурмаш“. 

В  місті  налічується  3 998 осіб,  які  працюють  у  юридичних  осіб,  136  

–  у  приватних  підприємців.    

         На  території  міста  функціонують  5  акціонерних  товариств, 1 – 

господарське  товариство, 2 – підприємства  державної  власності,   5 – 

комунальних  підприємств. 

         В  сфері  освіти  на  території  Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади функціонують 4  школи,  один  ліцей,  в  яких  

навчаються  1925  учнів,  один  вищий  навчальний  заклад,  в якому  проходять  

навчання  460  студентів,  школа естетичного виховання – 310 вихованців,  7 

дошкільних  навчальних  закладів  –  530  дітей,  2 позашкільних  навчальних 

заклади  – 230  дітей. На  території  міської  ради  є  9  спортивних  

майданчиків,  7 спортивних  залів, 1 – фітнес-центр. 

          В  Пирятинському  районному центрі  зайнятості  станом  на  01.01.2016  

зареєстровано  233  жителів  міста. При комунальному підприємстві „Каштан“ 

створено додаткові робочі місця для робіт з благоустрою. Особи, які 

перебувають на обліку в Пирятинському центрі зайнятості, залучаються до 

громадських робіт при оформленні житлових субсидій на оплату за житлово-

комунальні послуги.   

         Планується  створити  в 2016 році  близько 90 робочих місць.   
           

2. Мета Програми, основні завдання 
 

Мета  Програми  полягає  у  здійсненні  конкретних  заходів  щодо  

часткової  забезпеченості  зайнятості населення об’єднаної територіальної 

громади, посиленні  мотивації  до  легальної  зайнятості,  соціальної  підтримки  

безробітних,  зареєстрованих  в  центрі  зайнятості,  з  метою  повернення  їх  до  

продуктивної  зайнятості. 
 

3. Обгрунтування шляхів і засобів  розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 
 

         Міською цільовою Програмою  зайнятості  населення Пирятинської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016 рік передбачається:   

забезпечення максимального розширення сфери застосування праці, 

зокрема  стимулювання  створення  робочих  місць; 

вжиття заходів по підвищенню  якості  робочої  сили; 

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості,  детінізації  

трудових  відносин; 

сприяння  підвищенню рівня  життя населення; 

сприяння у працевлаштуванні незайнятого населення; 

забезпечення соціального захисту безробітних. 

Фінансування  Програми  передбачається  із  загального  фонду    

бюджету міської об’єднаної територіальної громади шляхом  передачі  

поточного  трансферту  комунальному  підприємству „Каштан“.     

 
 



4. Строки та етапи виконання Програми 

Виконання  заходів Програми  буде  проходити впродовж 2016 року. 
 

5. Перелік завдань і заходів Програми  та її результативні показники 
 

        Залучення  до  виконання  громадських  робіт  незайнятого  населення  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади,  зареєстрованого  в  

Пирятинському  центрі  зайнятості.    
   

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координацію  виконання  даної  Програми  буде  проводити  виконком  

Пирятинської  міської  ради.  

Контроль  за  виконанням  Програми  буде  здійснювати  постійна   

комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) 

 

 

 

Секретар міської ради               Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

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

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

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Міська цільова Програма зайнятості населення на 2016 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська  міська  рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження  міського голови  від  18.03.2016  № 26 

3. Розробник програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

4. Співрозробник програми Пирятинський  районний  центр  зайнятості, управління 

соціального захисту населення Пирятинської РДА 

5. Відповідальний виконавець програми Виконком міської ради, комунальне  підприємство  „Каштан“, 

управління соціального захисту населення Пирятинської РДА 

6. Учасник програми Особи, які перебувають на обліку в Пирятинському центрі 

зайнятості 

7. Термін реалізації програми 2016  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

113730,00 грн.   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 113730,00 грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 

Додаток 2 

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

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

 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми зайнятості населення на 2016 рік                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                        тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2016 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

113730,00 

     

113730,00 

 

міський бюджет 

 

 

113730,00  

     

113730,00 

кошти не 

бюджетних  

джерел 

 

- 

     

- 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

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

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

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи  

міської цільової Програми зайнятості населення на 2016 рік 

 

№  

 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік 

заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансуван-

ня 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Соціальна  

підтримка  

безробітних  

жителів  

міста 

Залучення  до  

громадських  

робіт  

незайнятого  

населення,  яке 

зареєстроване  

в  районному  

центрі  

занятості,  для 

виконання 

робіт з 

благоустрою 

міста 

2016 рік Виконком    

міської  

ради,   

КП  

„Каштан“ 

Кошти    

бюджету 

міської 

ОТГ 

100000,00 Виконання 

2. Соціальна  

підтримка  

безробітних  

жителів  

міста 

Залучення  до  

громадських  

робіт  

незайнятого  

населення,  яке 

зареєстроване  

в  районному  

центрі  

зайнятості, для 

виконання 

робіт по 

інформуванню 

населення 

міста стосовно 

порядку 

отримання 

житлових 

субсидій, 

технічної 

підготовки 

документації, 

кур’єрської 

доставки 

документів та 

запитів 

2016 рік Виконком    

міської  

ради,   

КП  

„Каштан“ 

Кошти  

бюджету 

міської 

ОТГ 

13730,00 Виконання 

 

РАЗОМ:                                                                                                                                     113730,00 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

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

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

                

Інформація про виконання програми за 2016 рік 

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

 

       2.             Відповідальний виконавець Програми: Комунальне підприємство „Каштан“ 

 

       3.         Міська цільова Програма зайнятості населення на 2016 рік затверджена рішенням восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 березня 2016 року № 38 (зі змінами) 

 

       4.  Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми 

 
Міська цільова Програма зайнятості населення на 2016 рік 

 

№  Захід Планові обсяги фінансування, тис. 

гривень 

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Стан 

виконання 

заходів 

(результа-

тивні 

показники 

виконання 

Програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Кошти 

не 

бюджет-

них 

джерел 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

 

1. 

Залучення  до  

громадських  

робіт  

незайнятого  

населення,  яке 

зареєстроване  в  

районному  

центрі  

зайнятості,  для 

виконання робіт 

з благоустрою 

міста  

100000,00 100000,00      

2. Залучення  до  

громадських  

робіт  

незайнятого  

населення,  яке 

зареєстроване  в  

районному  

центрі  

зайнятості,  для 

виконання робіт 

по 

інформуванню 

населення міста 

стосовно 

порядку 

отримання 

житлових 

субсидій, 

технічної 

підготовки 

документації, 

кур’єрської 

доставки 

документів та 

запитів 

13730,00 13730,00      



 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 

 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 

фонд 

Спецфонд Усього 

загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спецфонд Усього Загальний 

фонд 

Спецфонд 

         

                 

 

Додаток 5 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код функціональної класифікації ____100203, 250380___________________ 

Код функції ____2610, 2620_________________________________________        

 

№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2016  рік, 

тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього 

тис. 

грн. 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р
ав

ен
ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о
в
те

н
ь 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д
ен

ь
 

1 Зайнятість  

населення 

Рішення  

8-ї  сесії 

міської 

ради від 

29.03.2016 

№ 38, 

  рішення 

14-ої сесії  

міської  

ради  від 

28.09.2016 

№ 209 

Виконком    

міської  ради,   

КП  „Каштан“, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

Пирятинської 

РДА 

113,730 

 

 

 

 

113,730 

  

1
0
0
,0

 

      

1
3
,7

3
0
 

  

                                                                           

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

 (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)                                                                               

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань 

виконкому міської ради                  Л.М.Тараненко 

 

 

 Секретар міської ради       Т.Г. Чайка 

 

 


