
 

                                                     

 

                               

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року № 46 
 

 

Про затвердження  Програми 

покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд на 2017 рік 

 

 

      Відповідно до статті 26 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. Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми  покласти на 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди (Кривець В.В.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради  (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ  



                                                                                     Додаток  

                                                                                     до рішення двадцятої сесії  

                                                                                     Пирятинської міської ради  

                                                                                     сьомого скликання  

 (друге засідання) 

                                                                                     03 березня  2017 року № 46 
 

 

  

 

 

 

 

Програма 
покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд 

на 2017 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

м. Пирятин 



 

                                                   З М І С Т  

 

1. Сучасний стан комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“. 

2. Аналіз матеріально-технічної бази підприємства та визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована Програма. 

 

3. Мета  Програми .      

4. Очікуваний результат. 

5.  Механізм реалізації Програми покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 25017 рік. 

6. Фінансове забезпечення Програми. 

7. Строки та етапи виконання Програми. 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.  

                                         Додатки до Програми:  

 

1.  Паспорт (загальна характеристика Програми); 

2.  Ресурсне забезпечення  Програми;  

3.  Напрями діяльності та заходи Програми; 

4.  Календарний план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Сучасний стан комунального підприємства 

„Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ 

 

В 1973 році в м. Пирятин побудовані та введені в дію міські очисні 

споруди повної біологічної очистки проектною потужністю 2500м
3
 /добу. 

Існуюча в місті централізована система водовідведення охоплює центральну 

частину міста та прилеглі до неї вулиці і будинки. До цієї мережі підключені всі 

діючі в місті промислові підприємства та заклади побутового обслуговування 

населення, а також значна частина багатоповерхових та приватних будинків. 

Підприємство  розташоване за межами м. Пирятин, на землях, що належать 

Великокручанській сільській раді, займає площу 15,5322 га. 

Головне завдання підприємства – забезпечити безперебійне та якісне 

транспортування та ефективне очищення стічних вод . 

Підприємство налічує: 

4 каналізаційно-насосні станції; 

міські каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки 

проектною потужністю 2500м
3
/добу; 

зовнішні мережі водовідведення протяжністю 14.7 км. 

Користуються послугами з централізованого водовідведення                           

1840 абонентів, з них: 

промислові підприємства, організації та приватні підприємці  - 50;        

бюджетні установи та організації  - 11. 

населення  - 1779 абонентів ( 4358 осіб). 

Послуги водовідведення підприємство надає  цілодобово, включаючи 

вихідні та святкові дні. 

 
2. Аналіз матеріально-технічної бази підприємства 

та визначення проблеми, на розв’язання  якої 

спрямована Програма 

 
До складу каналізаційного господарства міста входять:  4 каналізаційно-

насосні станції, які віддалені одна від одної  на значну відстань; напірні та 

самотічні колектори з оглядовими колодязями. Напірний каналізаційний 

колектор, який прокладений по вул. Січових Стрільців, від каналізаційно-

насосної станції №1 (вул. Січових Стрільців) до каналізаційно-насосної станції 

№2 (вул. Саксаганського), протяжністю 3км (експлуатується 50 років, 

зношений на 78%) в аварійному стані. Рівень зносу каналізаційних колекторів 

протяжністю 8,9 км  більше 50%. Кількість аварій на 1 км мережі – в 

середньому 3 випадки за рік . Для доставляння аварійно-відбудовної бригади на 

місця ліквідації аварій та пошкоджень на мережі і колекторах, виконання робіт 

з ремонту оглядових колодязів, ремонту насосних установок, виконання  

профілактичних  робіт по прочищенню каналізаційної мережі необхідний 

автотранспорт. Автотранспорт, який є у наявності підприємства на даний час, 

зношений і не придатний до подальшої експлуатації. 



 

3. Мета Програми   

 

Метою Програми є: 

         покращення матеріально-технічної бази Пирятинських                       

госпрозрахункових очисних споруд; 

забезпечення безперебійного транспортування стічних вод, які                                                                                                                                                                                  

надходять від підприємств та житлових будинків міста; 

зниження техногенного впливу на природні об’єкти міста. 

 

                                          4. Очікуваний результат 

Виконання Програми дасть можливість: 

покращити матеріально-технічну базу Пирятинських госпрозрахункових                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

очисних споруд та забезпечити слюсарів аварійно-відбудовних робіт 

підприємства автотранспортом;  

підвищити ефективність роботи комунального підприємства. 

 

5. Механізм реалізації Програми покращення матеріально-технічної 

бази Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд  

на 2017 рік 

Для реалізації заходів Програми  за попередніми розрахунками потрібні 

кошти в сумі 195 тис. грн. 

Напрямки використання цих коштів  приведені в додатку № 3. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватись за рахунок коштів  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

 

7. Строки та етапи виконання Програми 

Програма буде реалізована впродовж 2017 року. 

 

  8. Координація та контроль за ходом  

виконання Програми 

Оперативний  контроль за ходом виконання Програми здійснює 

виконавчий комітет Пирятинської міської ради. 

 

 

Начальник  

Пирятинських госпрозрахункових Кривець В.В. 

очисних споруд 
 

                                                                                         
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  Порядку розроблення, затвердження, фінансуванняміських цільових програм, моніторингу та звіт про 

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

 
П А С П О Р Т 

Програми покращення матеріально-технічної бази Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд на 2017 рік. 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

2. Дата, номер і назва розпорядчого  

документа міської ради про розроблення 

програми 

Розпорядження міського голови від    

07.02.2017  № 12 

3. Розробник програми Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

6. Учасник програми Територіальна громада 

7. Термін реалізації програми 2017 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: 

 

195,0 тис. грн.. 

9.1 коштів міської ОТГ 195,0 тис. грн.. 

 Коштів інших джерел  

   

 
 

Додаток 2 

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

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

 
Ресурсне забезпечення  Програми 

покращення матеріально-технічної бази Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд  

на 2017 рік. 

 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

тис. грн.. 

І ІІ ІІІ 

2017 рік 20__рік 20__рік 20__- 20__р.р. 20__-20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

195,0     195,0 

кошти міської ОТГ 195,0     195,0 

кошти не бюджетних 

організацій 
      

 

 

 

 



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 Програми 

покращення матеріально-технічної бази Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 

2017 рік. 

 
№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис. гривень, 

у  тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Покращення 

матеріально-

технічної бази 

Пирятинських 

госпрозрахунков

их очисних 

споруд 

Придбання 

автомобіля 

(вантажно-

пасажирського) 

2017 рік Пирятинські 

госпрозрахун

кові очисні 

споруди 

Бюджет  

міської 

ОТГ 

195,0 Своєчас-

ність 

ліквідації 

аварій на 

мережах 

водовідведе

ння 

  Всього:    195,0  

 

Додаток 4 

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

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

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

вул. Соборна,21, м. Пирятин, 

Полтавська область, Пирятинський район. 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0116052_________________________ 

Код КЕКВ ____3210______________________________________________ 

 

 
№  Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено на 

2017 рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

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 Придбання 

автомобіля 

(вантажно-

пасажирськ

ого) 

Рішення 

20-ї сесії 

міської 

ради від 

03.03.2017 

№ 46 

Пирятинські 

госпрозрахункові 

очисні споруди 

1
9

5
 0

0
0

,0
 

 

 

   

1
9
5

 0
0

0
,0

 

        

 

 

 

Начальник Пирятинських  

госпрозрахункових очисних споруд В.В. Кривець  

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

03 березня 2017 року 


