
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

двадцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

30 червня 2017 року № 160 

 

Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення п’ятої сесії 

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

порядок розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку м. Пирятин“, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, з метою поліпшення умов для активного 

відпочинку дітей та молоді, забезпечення сприятливих умов для систематичних 

занять фізичною культурою і спортом жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки“, що додається.  

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

освіти Пирятинської міської ради (Василенко М.В.), відділ будівництва та 

архітектури виконкому міської ради (Зергані М.І.), відділ із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.), відділ 

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

комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

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

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

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення двадцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

30 червня 2017 року № 160 

                         

                         

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
„Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у 

Пирятинській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-2018 роки“ 

 

 
 

                            

 

м. Пирятин 



1. Визначення мети та проблеми, на розв’язання якої 

спрямована Програма 

 

Програма „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування 

вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-2018 роки“ (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції 

України, Законів України „Про фізичну культуру і спорт“ від 24.12.1993 № 3808-

ХІІ, „Про благоустрій населених пунктів“ від 06.09.2005 №2807-IV, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1018-р 

„Про схвалення Концепції Державної цільової програми „Молодь України“ на 

2016-2020 роки“ та інших нормативних актів України. 

Найголовнішим та найдостойнішим об’єктом турботи нашої держави є діти. 

Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище. Тому і виникла 

потреба спільно з активними громадянами Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі – Пирятинської ОТГ) створити якомога кращі умови, 

які б дозволяли дітям бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно 

врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання. 

Згідно з даними Пирятинського центру первинної медичної допомоги у              

м. Пирятин на сьогоднішній день проживає дітей віком від 3-х до 16-ти років в 

розрізі дільниць: 

І дільниця (район 6-ї школи, вулиці: Київська, Калинова, Коцюбинського, 

Завокзальна, Веселкова, 8 Березня, Гагаріна, Ранкова,  та ін.) – 586 дітей;  

ІІ дільниця (район  1-ї школи, вулиці: Січових Стрільців, Європейська, 

Водосточна, Зоряна, Успенська, ім. Грушевського М., Приудайський Узвіз, 

Свободи та ін.) – 662 дитини;  

ІІІ дільниця (район ринку, вулиці: Соборна, Ярмаркова, Цибаня, Аврущенка, 

Острів, Набережна та ін.) – 679 дітей;  

ІV дільниця (район автостанції, вулиці: Полтавська, Хітріна Архітектора, та 

ін.) – 621 дитини. 

Останніми роками в Україні простежується негативна тенденція погіршення 

стану здоров’я дітей та підлітків. Ця ж тенденція характерна і для Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

Захворюваність органів дихання є одним із показників стану здоров’я дітей. 

За даними Пирятинського Центру первинної медицини у м. Пирятин у 2015 році 

було зареєстровано 2531 випадок захворювань органів дихання у дітей, у 2016 році 

– 2665 таких випадок (більше на 5,2%), за 1 квартал 2017 року – 947 випадків 

захворювань, а до кінця року прогнозується 2841 випадок (більше до попереднього 

року на 6,6%). 

У зв’язку з тим, що простежується негативна тенденція погіршення стану 

здоров’я дітей та підлітків, Програма актуальна і сучасна, вона має соціально-

економічну спрямованість та необхідна для створення на території Пирятинської 

ОТГ сучасних дитячих ігрових та спортивних майданчиків, які будуть відповідати 

вимогам безпеки, належно використовуватись для потреб дитячого спорту, 

створювати умови для впровадження здорового способу життя. 

Актуальність Програми полягає в спробі активізувати місцеву громаду, 

комунальні служби, підприємства, депутатський корпус Пирятинської міської і 

обласної ради до впорядкування мікрорайонів Пирятинської ОТГ, надання їм 



сучасного європейського вигляду та створення комфортних умов для відпочинку 

мешканців, особливо дітей, їх фізичного та психологічного розвитку. 

Для вирішення проблеми відсутності місця активного відпочинку для дітей 

старшого шкільного віку та молоді необхідно облаштувати майданчик для 

воркауту та скейтбордінгу.  

Воркаут – це відносно новий напрямок у силових тренуваннях та фітнесі, 

який базується навколо тренувань з власною вагою і пропагує здоровий спосіб 

життя. Основною ідеєю воркауту виступає  можливість отримання сильного, 

здорового і красивого тіла, тобто практично будь-яка людина може досягти 

модельної зовнішності без відвідування фітнес клубів, не витрачаючи гроші на 

біодобавки і не слідуючи строгим дієтам. Головне, часті та регулярні тренування 

на свіжому повітрі. Дослівно WorkOut перекладається як тренування. Всі вправи в 

воркауті – це варіанти всім відомих підтягувань, віджимань від підлоги, віджимань 

на брусах або присідань. Але за рахунок величезної кількості цих варіантів (одних 

тільки способів підтягнутися існує понад 50), а також комбінування елементів і 

об’єднання їх в групи, вдається досягти дійсно відмінних результатів. З кожним 

днем все більше і більше мешканців Пирятинської ОТГ дізнаються про існування 

даного напрямку фізичного розвитку і роблять вибір на користь занять воркаутом. 

Хтось робить це, щоб отримати більш привабливе тіло, хтось щоб покращити 

фізичні показники, а хтось займається воркаутом просто тому, що йому 

подобається сам процес тренувань. Для таких людей воркаут – це спосіб 

самовираження. Воркаут є відмінною підготовчою системою для багатьох інших 

видів спорту, в тому числі й тому, що вчить людину краще володіти своїм тілом і 

контролювати його. 

Скейтбординг – видовищний екстремальний вид спорту, який представляє 

собою катання на роликовій дошці (skateboard) з подоланням перешкод і 

виконанням складних фігур. Скейтбординг ділиться на декілька видів: верт 

(катання в рампі), стріт (вуличне катання), катання в міні рампі і пул-скейтинг 

(катання в басейні). Для кожного виду існує своя техніка, свої трюки. Найбільш 

технічно складний вид – верт. Висота стрімкого краю рампи, з якого катаються 

спортсмени, – 4-5 м.  

Найпопулярніший вид скейтбординга – стріт, заснований на подоланні за 

допомогою різних трюків всіляких вуличних перешкод: лавок, бордюрів, 

поручнів, сходів, клумб, урн і т.д. Ось чому краї багатьох лавок зараз „обтесані“. 

Місць для занять цим видом спорту у Пирятинській ОТГ немає, тому і катається 

молодь, де доводиться.  

Скейтбординг отримав визнання не тільки у юнаків Пирятинської ОТГ, але і 

у дівчат. Адже скейт - це вже частина життя багатьох людей, це своєрідний стиль. 

На сайті Пирятинської ОТГ, де з 03 лютого 2017 року розміщено опитування: „Чи 

потрібен у місті майданчик для скейтбордингу?“, підтримали цю ідею 76 відсотків 

із числа осіб, які взяли участь в опитуванні.  

Мета Програми – спільно з громадою облаштувати вуличні дитячі та 

спортивні майданчики сучасними ігровими тренажерами з проведенням 

благоустрою прилеглої території. 

 

 



2. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг і 

джерела  фінансування, строки та етапи виконання 

 

Реалізація першочергових і перспективних заходів Програми спрямована на 

поліпшення умов активного відпочинку дітей та молоді для змістовного 

проведення дозвілля, забезпечення сприятливих умов для систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, підвищення загальної культури населення та 

покращення естетичного вигляду дворів, мікрорайонів, вулиць Пирятинської ОТГ 

шляхом встановлення та облаштування вуличних (дворових) дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків. 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету міської ОТГ та інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2017-2018 років. 

 

3. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
  

Основними та першочерговими завданнями Програми є: 

облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків у Пирятинській 

ОТГ; 

створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами 

домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила 

моральної та соціальної поведінки; 

підвищення престижу сім’ї та сімейного відпочинку; 

збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту 

за місцем проживання населення; 

створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення 

широких верств населення до масового спорту як важливої складової покращення 

якості та тривалості активно-рухового життя населення.  

забезпечити умови для відпочинку і фізичного розвитку молоді, які 

займаються воркаутом та скейтбордингом.    

Основними та першочерговими заходами Програми є: 

визначення місць розміщення дитячих ігрових та спортивних майданчиків 

відповідно до їхнього призначення та розробка переліку адрес для проведення 

відповідних робіт; 

підготовка земельної ділянки для спорудження дитячого та спортивного 

майданчика; 

придбання комплекту дитячого ігрового та спортивного обладнання для 

майданчика; 

виконання комплексу робіт по доставці та встановленню обладнання на 

дитячому майданчику; 

проведення комплексу робіт з благоустрою прилеглої території: огородити 

майданчик, привезти якісний грунт і розбити квітники,  облаштувати малі 

відпочинкові зони (лавочки, столики, альтанки) для батьків, людей похилого віку 

та людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Виконання Програми передбачає: 



встановлення безпечного та призначеного для всесезонного використання 

обладнання для дитячих майданчиків; 

встановлення майданчиків для воркауту та скейтбордингу; 

забезпечення належних та безпечних умов для проведення дозвілля дітей та 

їх батьків; 

створення умов для розвитку соціальної поведінки дітей; 

сприяння фізичному і духовному розвитку дітей та молоді, виховання 

патріотизму; 

організацію та проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють 

пропаганді здорового способу життя. 

 

4. Реалізація Програми 
 

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які 

дадуть змогу на території громади встановити дитячі ігрові та спортивні 

майданчики: 

КП „Каштан“, відділ будівництва та архітектури виконкому міської ради, 

відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради здійснюють 

інвентаризацію існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території 

Пирятинської ОТГ; 

депутати міської ради спільно з головами квартальних комітетів та 

виконавчим комітетом міської ради готують пропозиції щодо розміщення дитячих 

ігрових та спортивних майданчиків, а саме перелік адрес для їх встановлення; 

 активні громадяни (ініціативна група) подають письмове звернення до 

виконкому міської ради щодо намірів облаштування дитячого та спортивного 

майданчика за визначеною адресою  та спільно з партнерськими організаціями, 

при підтримці підприємств, що розташовані на території цих мікрорайонів, 

виконують всі необхідні роботи по плануванню земельної ділянки перед 

встановленям дитячого майданчика: розчищення від рослинності та каміння, вивіз 

сміття, вирівнювання земельної ділянки, підготовка основи під майданчик; 

голови квартальних комітетів або ініціативна група повідомляють виконком 

міської ради про готовність встановлення обладнання на майданчику за 

відповідною адресою; 

КП „Каштан“ забезпечує придбання обладнання для дитячого майданчика та 

виконання робіт з доставки комплекту дитячого ігрового обладнання до 

майданчика; 

активні громадяни мікрорайонів Пирятинської ОТГ (ініціативна група) при 

підтримці підприємств, що розташовані на території цих мікрорайонів, виконують 

роботи по встановленню комплекту дитячого ігрового обладнання, благоустрою 

території, що включає: огородження майданчика,  облаштування клумб, 

виготовлення та встановлення малих відпочинкових зон (лавочки, столики, 

альтанки) для батьків, людей похилого віку та для людей з обмеженими 

фізичними можливостями;  

міська рада забезпечує презентацію облаштування майданчика перед 

громадськістю та ЗМІ; 

по закінченню облаштування дитячий майданчик передається на баланс КП 

„Каштан“ для  подальшого обслуговування; 



облаштування майданчиків для занять воркаутом та скейтбордингом буде 

здійснюватись за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством. 

 

5. Очікувані результати 
 

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:  

 розвиток сфери фізичної культури і спорту на території Пирятинської ОТГ 

шляхом створення нових ігрових та спортивних дитячих майданчиків; 

більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання;   

створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку 

населення різних вікових категорій;   

підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля;  

забезпечення прав кожної дитини, яка проживає в приватному секторі чи 

багатоквартирному будинку, на повноцінне життя, відпочинок та сприяння її 

інтеграції у доросле суспільство.  

Крім того, Програма спрямована на покращення благоустрою Пирятинської 

ОТГ, активізацію громади на суспільні дії і вирішення власних потреб своїми 

силами. 

На прикладі реалізації Програми буде продемонстровано сучасний 

європейський підхід до використання вільних територій мікрорайонів 

Пирятинської ОТГ з користю для громадян різного віку і соціального статусу. 

Через поширення інформації про спорудження вуличних (дворових) дитячих 

ігрових майданчиків активізується громада інших мікрорайонів Пирятинської 

ОТГ, що буде, безперечно, підтримано міською владою. Влада допомагатиме 

фінансовими та майновими ресурсами втілювати в життя пропозиції і програми 

громадськості щодо облаштування комфортабельних відпочинкових зон у 

Пирятинській ОТГ. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому за напрямком та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

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

 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

економічного прогнозування  

виконкому міської ради Н.М.Троян 

 

 

 
 

 

 

 

 



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) 

 

Програма 

„Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків 

 у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“  

 
1. Ініціатор розроблення програми Депутат Пирятинської міської ради Йощенко В.М.       
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 25 травня 2017 року  

№ 47 
 

3. Розробник програми Відділ економічного прогнозування виконкому міської 

ради, відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради       
4. Співрозробник програми Депутат Пирятинської міської ради Йощенко В.М.       
5. Відповідальний виконавець програми 

 

КП „Каштан“      

6. Учасник програми Територіальна  громада 

7. Термін реалізації програми 2017-2018  роки 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

 Бюджет міської ОТГ, інші кошти, не заборонені 

законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 600 000,00 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 

         „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків  

у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-2018 роки“  

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

 на виконання 

Програми,  

тис. грн. 
І ІІ ІІІ 

2017 рік 2018 рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, усього 

(тис. грн.), 

у тому числі: 

 

300,00 

 

300,00 

    

кошти бюджету міської ОТГ 300,0 300,00    600,0 

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 Програми 

  „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків  

у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 рік“  

 
№  

 з/п      

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік  заходів  

програми 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

 

Очікуваний 

результат 

  1 Визначення 

місць для 

розміщення 

дитячих 

ігрових та 

спортивних 

майданчиків 

 

Інвентаризація 

існуючих дитячих 

ігрових та 

спортивних 

майданчиків на 

прибудинкових 

територіях 

багатоквартирних 

житлових будинків, 

мікрорайонах, 

садибної забудови та 

населених пунктах 

Пирятинської ОТГ 

 

Пропозиції, щодо 

розміщення дитячих 

ігрових та 

спортивних 

майданчиків 

Липень-

серпень 

2017 

року 

КП „Каштан, 

відділ 

будівництва 

та 

архітектури 

виконкому 

міської ради, 

відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

виконкому 

міської ради 

 

Депутати 

міської ради , 

голови 

квартальних 

комітетів, 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

 Не 

потребує 

фінансуван

ня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

 

Перелік 

адрес для 

облаштуван

ня дитячих 

ігрових та 

спортивних 

майданчиків 

 

 

 

 

 

 

 

Письмове 

звернення 

ініціативної 

групи, щодо 

намірів 

облаштуван 

ня дитячого 

(спортивного) 

майданчика 

    2 Підготовка 

території для 

встановлення 

дитячого 

майданчика 

Виконання всіх 

необхідних робіт по 

плануванню 

земельної ділянки 

під дитячий 

майданчик: 

розчищення від 

рослинності та 

каміння, вивіз 

сміття, вирівнювання 

території,  

підготовка основи 

майданчика 

2017-2018 

рік 

Активні 

громадяни 

мікрорайонів  

Пирятинської 

ОТГ спільно з 

партнерськими 

організаціями 

та при 

підтримці 

підприємств, 

що розташовані 

на території цих 

мікрорайонів 

Кошти  

організацій 

партнерів, 

громадян 

ОТГ 

 Підготовка 

території  для 

встановлення 

дитячого 

майданчика 

   3. Проведення 

обстеження 

території для 

облаштування 

на ній 

дитячого 

майданчику 

Голови квартальних 

комітетів 

повідомляють 

виконкому міської 

ради  про готовність 

майданчика (за 

відповідною 

адресою) для 

встановлення на 

ньому обладнання 

2017-2018 

рік 

Голови 

квартальних 

комітетів, 

виконком 

міської ради, 

КП „Каштан“ 

 Не потребує 

фінансуван 

ня 

Складання 

актів-дозволів 

на введення в 

експлуатацію 

дитячих 

ігрових та 

спортивних 

майданчиків 



    4 Придбання 

дитячого 

ігрового та 

спортивного 

обладнання для 

майданчика, 

в тому числі: 

 

Тренажер для 

м’язів стегна    

(8170 грн) 

 

Тренажер для 

сідничних м’язів 

стегна 

(5605 грн) 

 

 Тренажер для 

м’язів  

черевного преса      

(5130 грн) 

  

Отбитрек  

(7220 грн) 

  

Гімнастичний 

комплекс „Спорт“  

(19500 грн)  

  

Разом вартість  

комплекта 

обладнанн 

(45625 грн) 

 

Футбольні ворота 

для мініфутболу 

(1700 грн.1 шт) 

 

Волейбольні стійки      

(1650 грн 1 шт), 

 

Волейбольна 

сітка 

(720 грн) 

 

Обладнання для 

занять „Workout“ 

 

  

2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік 

 

 

 КП „Каштан“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

КП „Каштан“ 

      

 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     300,00 

Придбане 

обладнання 

для дитячих 

ігрових та 

спортивних 

майданчиків 

   5 Доставка 

дитячого ігрового 

та спортивного 

обладнання до 

майданчика за 

відповідною 

адресою 

 2017-2018 

рік 

 КП „Каштан“   Наявність 

дитячого 

ігрового 

обладнання до 

майданчика за 

відповідною 

адресою 

    6 Встановлення 

комплекту 

обладнання на 

дитячому 

майданчику 

 2017-2018 

рік 

Спільно 

партнерські 

організації та 

активні 

громадяни 

мікрорайонів  

Пирятинської 

ОТГ при 

підтримці 

підприємств, 

що розташовані 

на території цих 

мікрорайонів 

Кошти  

організацій 

партнерів, 

громадян ОТГ 

 Встановлене 

ігрове та 

спортивне 

обладнання 

на  

майданчиках 

у 

відповідності 

до чинних 

правил та 

норм 



7 Проведення 

комплексу 

робіт з 

благоустрою 

прилеглої 

території біля 

дитячого 

майданчика 

 

Огородити 

майданчик, привезти 

якісний грунт і 

розбити квітники, 

облаштувати малі 

відпочинкові зони 

(лавочки, столики, 

альтанки) для 

батьків, людей 

похилого віку та 

людей з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

2017-2018 

рік 

Спільно 

партнерські 

організації та 

активні 

громадяни 

мікрорайонів  

Пирятинської 

ОТГ при 

підтримці 

підприємств, що 

розташовані на 

території цих 

мікрорайонів, 

КП „Каштан“ 

Кошти  

організацій 

партнерів, 

громадян ОТГ 

 Облаштування 

дитячих ігрових 

та спортивних 

майданчиків  

та створення 

комфортабель 

ної 

відпочинкової 

зони 

8 Облаштування 

та встановлення 

майданчика для 

занять 

„Workout“ на 

території 

острова 

Масальський   

м. Пирятин 

Придбання 

гімнастичного 

обладнання для 

воркауту 

2017-2018 

рік 

Спільно депути 

обласної ради, 

виконком 

міської ради, 

КП „Каштан“ 

Інші кошти, 

не заборонені 

законодав 

ством 

 Встановлення 

майданчику для 

воркауту 

9 Облаштування 

та встановлення 

майданчика для 

скейтбордингу 

Придбання 

обладнання для 

скейтбордингу 

2017-2018 

рік 

Спільно депути 

обласної ради, 

виконком 

міської ради, 

КП „Каштан“ 

Інші кошти, 

не заборонені 

законодав 

ством 

 Встановлення 

майданчику для 

скейбордингу 

  Всього:    600,00  

 

 

 

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 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0116060,____  

Код КЕКВ ____2610, 3210_________________________________ 

 
№  Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено  

на 2017 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. 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 

дитячого 

ігрового та 

спортивного 

обладнання 

для 

майданчика  

Рішення 

24-ї сесії 

міської 

ради від 

30.06.17  

№ 160 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради, 

КП „Каштан“ 

     300,00 

 

 

 
100,00 

      

4
0
,0

 /
 1

2
0
,0

 

6
0
,0

 /
 8

0
,0

 

    

 

         

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)  



Додаток 5 

 

Орієнтовний перелік адрес для встановлення та облаштування  

дитячих ігрових та спортивних майданчиків у Пирятинській ОТГ у 2017-2018 році 
 

№ Адреса розміщення Класифікація майданчику та опис ситуації 

1 Вул. Київська Закуплено 2 дитячі елемента (карусель і гойдалка), які необхідно 

встановити. Необхідно закупити спортивне обладнання. 

2 Вул. Спартака (біля магазину „Свіжий хліб“) Необхідно закупити дитяче ігрове та спортивне обладнання. 

3 Вул. Полтавська,10 Необхідно закупити дитяче ігрове та спортивне обладнання. 

4 Вул. Полтавська, 8 Необхідно закупити дитяче ігрове та спортивне обладнання. 

5 Вул. Архітектора Хітріна  (біля двоповерхових 

будинків за пожежною частиною) 

Дитячий ігровий майданчик з обладнанням є.  

Необхідно закупити спортивне обладнання. 

6 Вул. Європейська, 4А-4Б Дитячий ігровий та спортивний майданчик є. 

 Спортивні необхідно докупити. 

7 Вул. Європейська, 66А-66Б Дитячий ігровий та спортивний майданчик, (Волейбольна площадка 

9х18 метрів, необхідно докупити нестандартне спортивне 

обладнання + спортивні тренажери ) 

8 Вул. Пушкіна, 33 (територія ЦДЮТ) Необхідно закупити спортивне обладнання. 

9 Вул. Цибаня, 6 Закуплено 3 дитячі елементи (комплекс гойдалка, карусель), які 

необхідно встановити. Необхідно закупити спортивне обладнання. 

10 Вул. Січових Стрільців Закуплено 3 дитячі елементи (комплекс гойдалка, карусель), які 

необхідно встановити. Необхідно закупити спортивне обладнання. 

11 Вул. Замок Закуплено 2 дитячі  елементи (гойдалка, балансир), які необхідно 

встановити. Необхідно закупити спортивне обладнання. 

12 Вул. Соборна, 14 Необхідно закупити спортивне обладнання. 

13 Село Верхоярівка, Пирятинського району Майданчик з мініфутболу, волейболу і дитячий майданчик. 

Необхідно закупити ворота, стойки, сітку, 4  елемента дитячого 

обладнання 

14 Вул. Герасименка Закуплено 2 елемента дитячого обладнання (гірка та гімнастична 

стінка) 

15 Вул. Аврущенка, на існуючий майданчик Необхідно закупити спортивне обладнання. 

16 Мікромістечко 2 Необхідно докупити дитячу гірку і гойдалку. 

17 Острів Масальський Майданчик для занять „Workout“. Необхідно закупити гімнастичне 

обладнання дла воркауту 

18 Земельна ділянка поряд з нежитловим 

приміщенням, розташованим за адресою: вул. 

Соборна, 10А, м. Пирятин Полтавської області 

Майданчик для скейтбордингу. Необхідно закупити різне 

обладнання для облаштування майданчика 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

економічного прогнозування  

виконкому міської ради Н.М.Троян 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
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