
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

 

28 лютого 2018 року № 80 

 

Про затвердження Програми  

„Партисипативна демократія  

в діяльності Пирятинської міської ради“ 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись 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“, в рамках 

реалізації проекту „Підтримка ролі громадськості в управлінні місцевим розвитком в 

Україні“, який реалізується за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта, враховуючи 

рекомендації, напрацьовані за участю громадськості в рамках Проекту від 

15.11.12017, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Партисипативна демократія в діяльності 

Пирятинської міської ради“ (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на управління 

економіки виконкому міської ради, загальний відділ, персоналу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради (Мілюта О.А.), Центр надання 

адміністративних послуг виконкому міської ради (Коваль Л.П.), фінансове управління 

Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.),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 Шикеринця І.С., керуючого справами 

виконкому міської ради Кочур Л.В. та постійні комісії міської ради: з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

(Йощенко В.М.) та з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики 

та ЗМІ (Кривобок В.І.) 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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1. Паспорт Програми 

 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради 

2

. 
Розробник Програми 

Керуючий справами виконкому міської 

ради 

3

. 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Центр надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради, управління 

економіки виконкому міської ради, 

фінансове управління міської ради, 

загальний відділ, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради, відділ бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради 

4

. 
Учасники Програми 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, 

депутати міської ради, громадські 

організації, мешканці Пирятинської ОТГ  

5

. 
Термін реалізації Програми 2018 рік 

6

. 
Джерела фінансування 

Кошти бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади 

7

. 
Головна мета Програми 

Забезпечення відкритості, прозорості, 

доступності в діяльності Пирятинської 

міської ради, шляхом впровадження 

партисипативної демократії у 

стратегічному плануванні об’єднаної 

громади, відкритому бюджетуванні та 

оцінці якості надання адміністративних 

послуг Центром надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради. 

8

. 

Очікувані результати 

реалізації Програми 

Підвищення ефективності в 

діяльності Пирятинської міської ради та 

якості надання послуг; 

забезпечення інформаційної 

відкритості міської влади;  

формування свідомої та активної 

громади;  

удосконалення системи комунікації з 

громадою; 

підвищення рівня згуртованості в 

громаді;  

залучення активних громадян до 
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стратегічного планування та моніторингу 

реалізації Стратегії розвитку ОТГ; 

залучення громади до відкритого 

бюджетування, Громадського бюджету; 

більш ефективне використання 

фінансових та матеріальних ресурсів ОТГ; 

широке долучення та участь в 

управлінні старостинськими округами 

активних жителів сільських територій; 

покращення якості надання 

адміністративних послуг через 

запровадження електронних послуг в 

ЦНАПі та розробки веб-порталу „СМАРТ 

Пирятин“; 

встановлення партнерських відносин 

між владою та громадою; 

підвищення почуття 

відповідальності жителів громади.  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Пирятинська міська рада – одна з небагатьох рад, яка з 2011 року 

розпочала впровадження демократичних принципів врядування в діяльність 

органу місцевого самоврядування та постійно прагне до забезпечення 

відкритості, прозорості, доступності в своїй роботі, створення комфортних 

умов проживання для мешканців та надання якісних послуг в громаді. 

Результатом цього є створення в 2015 році об’єднаної територіальної громади. 

Ми - одні з перших, хто підтримав реформу місцевого самоврядування, брав 

активну участь в обговоренні нових законопроектів та розпочав роботу з 

впровадження реформи з децентралізації.  

Для створення свідомої активної громади з високою якістю життя 

необхідно запроваджувати нові інструменти, які сприятимуть розвитку 

громади, підвищуватимуть рівень комунікації та забезпечуватимуть її участь в 

управлінні. Міська рада бере участь у проектах та програмах, які спрямовані на 

розвиток громадянського суспільства та долучення активного населення до 

прийняття рішень. Саме тому на сьогодні ми маємо майданчик для мирного 

висловлювання думок, обговорення проблемних питань та знаходження 

спільних шляхів для їх вирішення - Клуб громадського діалогу. Задля 

вирішення суспільно значущих та проблемних питань муніципалітет 

намагається використовувати різні форми роботи з громадою: сходки за місцем 

проживання громадян, громадські обговорення, громадські консультації, 

„делібераційні майстерні“, „оксфордські дебати“, прямі телефонні лінії, 

Інтернет-приймальня на веб-сайті міської ради, електронні петиції, місцеві 



5 

 

 

ініціативи, висвітлення діяльності в ЗМІ, на офіційному сайті, у соцмережі 

Facebook.  

З метою забезпечення відкритості та прозорості виконавчим комітетом 

активно впроваджуються форми е-врядування шляхом розміщення відкритих 

даних на веб-сервісах „Розумного міста“ в розділах: „Публічні фінанси“, 

„Електронні закупівлі“, „Черга на житло“. У листопаді 2017 року запроваджено 

он-лайн трансляцію засідань сесій міської ради, електронне голосування при 

прийнятті сесійних рішень. 

З метою створення умов для участі громадян у відкритому бюджетуванні 

з 2016 року запроваджено Громадський бюджет. Впродовж 2017 року 

реалізовано 4 проектних пропозиції, які надійшли від мешканців міста. А також 

отримали перемогу ще 5 проектів, які будуть реалізовані вже у 2018 році.  

Крім того, ми маємо Бюджетний регламент, який не тільки визначає 

організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади, звітування про 

його виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, 

але й передбачає громадські слухання при його формуванні та виконанні. Така 

позиція також сприяє залученню активних громадян до бюджетування ОТГ.  

Для визначення шляхів розвитку об’єднаної територіальної громади, 

забезпечення її спроможності, з врахуванням потреб та інтересів різних 

категорій населення розроблено та затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року 

Стратегію розвитку Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки.  

У 2017 році створено та облаштовано сучасний міський Центр надання 

адміністративних послуг. В старостатах с. Калинів Міст та Олександрівка 

створено віддалені робочі місця адміністраторів. На сьогодні ЦНАПом 

обслуговуються мешканці ОТГ, надається 115 адміністративних та 

муніципальних послуг, а в сільській місцевості – ще 16 соціальних.  

Як показує практика та соціологічні дослідження, проведені в рамках 

проектів „Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“ (червень 

2017 року) та „Партисипативна демократія та прийняття обгрунтованих рішень 

на місцевому рівні в Україні“ (листопад 2017 року), жителі ОТГ на 63% 

проінформовані про децентралізаційну реформу; вважають, робота міської ради 

за цей період значно покращилася – 54%; отримують інформацію про 

діяльність міської ради через телебачення – 71%, з газет – 64%, з інтернетсайтів 

– 36%, з офіційного веб-сайту міської ради – 22%. Оцінка довіри до місцевої 

влади (в балах): до міського голови – 3,5; до міської ради – 3,4, до депутатів 

міської ради – 3,3, (для порівняння: до КМУ – 1,8, до Президента України та 

Верховної Ради – 1,6). Такий результат свідчить про високий рівень довіри 

жителів ОТГ до місцевої влади. Крім того, опитування показало, що впродовж 

2017 року громадяни побували за зустрічах з міським головою – 28%, на 

зустрічах з депутатами – 21%, брали участь у загальних зборах громадян – 13%, 

у громадських слуханнях – 9%, підписували петицію – 9%, брали участь в 

обговоренні політики місцевої влади через Інтернет – 4%. Рівень зацікавленості 
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політикою у нашого населення 2,5 бала, а у депутатів – 4 (максимальний бал). 

Мешканці ОТГ високо оцінили те, що представники місцевої влади 

дослухаються до думки громадян 2,9 бала (депутати – 3,1). Рівень активності 

громадян у взаємодії з органами місцевого самоврядування за останні               

12 місяців, за оцінкою депутатів, склав 70%. 

Проте, незважаючи на той великий спектр роботи, який проводиться 

міською радою в громаді, є ряд показників в соціологічному дослідженні, які 

викликають стурбованість, зокрема, в частині відкритості влади. Такий 

показник, як оцінка можливостей впливати на процеси прийняття рішень на 

місцевому рівні, жителі ОТГ оцінили низько: взагалі не вливають – 84%, мають 

незначний вплив – 9%, мають вплив – 5%; в той час як депутати визначили цей 

показник у 70%. На запитання: що заважає впливати на прийняття рішень на 

місцевому рівні – 41% жителів ОТГ відповів, що відсутня впевненість, що їхні 

дії принесуть бажаний результат; 36% – бракує часу; 21% – нічого не заважає; 

13% – це взагалі не цікавить. Крім того, низький показник у жителів ОТГ має 

твердження, що місцева влада ефективно розподіляє бюджетні кошти та інші 

ресурси для задоволення потреб громадян – 1,4 бали, у депутатів – 3,2 

(максимально - 4 бали).  

На момент проведення соціологічного дослідження Агенцією „ФАМА“ в 

червні 2017 року ще не було закінчене будівництво ЦНАПу, тому було 

виявлено ряд проблем при наданні адміністративних послуг: на сайті 

Пирятинської міської ради розміщена інформація щодо адмінпослуг, проте 

лише незначна частина клієнтів використовують сайт як джерело пошуку 

інформації про порядок отримання адмінпослуг; відсутня можливість подати 

електронну заяву, відсутній електронний запис на отримання адміністративної 

послуги, відсутній електронний супровід процесу розгляду заяв. Інформаційні 

картки адміністративних послуг наявні, проте формат подачі інформації - 

складний для користувачів, і подекуди в інформаційних картках міститься 

неповна інформація. 

Відповідно до результатів опитування, користувачі високо оцінили 

відкритість міської ради та дотримання службовцями принципів „Права бути 

почутим“. Більшість користувачів стверджують, що чиновники беруть до уваги 

побажання та зауваження клієнта перед прийняттям рішення. 

Серед виявлених проблем із забезпеченням принципу „Права на 

оскарження“ зазначено відсутність регламентації права на оскарження дій, 

рішень, бездіяльності суб’єкта владних повноважень у інформаційних картках.  

Індекс реалізації принципів верховенства права відображений в таблиці 1. 

Це комплексний показник, який відображає рівень дотримання в роботі міської 

ради принципів верховенства права (інтегрована оцінка по кожному із 6 

принципів верховенства права). Кожен показник у таблиці демонструє рівень 

згоди із твердженнями, який вимірювався за шкалою від 1 до 4, де 1 – 

однозначно ні, 2 – швидше ні, 3 – швидше так, 4 – однозначно так. У 

інструментарії з метою досягнення максимально об’єктивних оцінок 

респондентів використовувалися реверсні змінні, де найнижча оцінка 
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відповідала найвищому рівню дотримання принципів верховенства права і 

навпаки. При обрахунку індексів усі реверсні змінні перекодовувались і 

зводились до єдиного формату (де оцінка 1 означала найнижчий рівень 

дотримання верховенства права, а 4 – найвищий). Тому індекс 3,5 слід 

трактувати як високий рівень дотримання відповідного принципу верховенства 

права, оскільки в такому випадку середня оцінка респондентів по конкретному 

принципу варіювалась між 3 (швидше так) та 4 (однозначно так). 

 

Таблиця 1  
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3. Мета Програми 

Забезпечення відкритості, прозорості, доступності в діяльності 

Пирятинської міської ради  шляхом впровадження партисипативної демократії  

у стратегічному плануванні об’єднаної громади, відкритому бюджетуванні та 

оцінці якості надання адміністративних послуг Центром надання 

адміністративних послуг виконкому міської ради. 

 

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 

Виконання Програми розраховано на 2018 рік.  

Для вирішення проблемної ситуації Програма реалізується у трьох 

напрямках: 

1) забезпечення участі громади у стратегічному плануванні; 

2) забезпечення участі громадян у відкритому бюджетуванні; 

3) оцінка якості надання адміністративних послуг, які надаються Центром 

надання адміністративних послуг виконкому міської ради.  

Заходи підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом 

проведення постійного моніторингу ефективності та результативності надання 

адміністративних послуг з боку громадськості сприятимуть покращенню якості 

надання адмінпослуг через вдосконалення діяльності ЦНАП.  

Ефективна система оцінювання дасть змогу одержувати об’єктивну 

інформацію щодо якості надання послуг; до того ж, така система може стати 

основою для оперативного ухвалення управлінських рішень з метою реального 

поліпшення та наближення рівня якості послуг до потреб замовників. 

Незважаючи на актуальність та потребу оцінювання якості надання 

адміністративних послуг, в Україні відсутні загальноприйняті уявлення про 

гарантовану якість і доступність таких послуг. Методики оцінки якості послуг 

часто є різними, що ускладнює можливість аналізу й порівняння діяльності 

різних органів та використання результатів оцінювання в управлінській 

практиці.  

Тому поліпшення якості адміністративних послуг має прямий 

взаємозв’язок між громадянами та органами влади.  

 

5. Перелік завдань і заходів Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

 

1) забезпечення участі громади у стратегічному плануванні; 

2) забезпечення участі громади у відкритому бюджетуванні; 

3) залучення громадськості до оцінювання якості надання 

адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради.  
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6. Фінансування Програми 

На фінансування проектів використовуються кошти, виділені з бюджету 

Пирятинської міської ради. 

7. Контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет 

Пирятинської міської ради. 

  

8. Очікувані результати виконання Програми 

Підвищення ефективності в діяльності Пирятинської міської ради та 

якості надання послуг; 

забезпечення інформаційної відкритості міської влади;  

формування свідомої та активної громади;  

удосконалення системи комунікації з громадою; 

підвищення рівня згуртованості в громаді;  

залучення активних громадян до стратегічного планування та 

моніторингу реалізації Стратегії розвитку ОТГ; 

залучення громади до відкритого бюджетування, Громадського бюджету; 

більш ефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів ОТГ; 

широке долучення та участь в управлінні старостинськими округами 

активних жителів сільських територій; 

покращення якості надання адміністративних послуг через 

запровадження електронних послуг в ЦНАПі та розробки веб-порталу „СМАРТ 

Пирятин“; 

встановлення партнерських відносин між владою та громадою; 

підвищення почуття відповідальності жителів громади.  

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради Л.В. Кочур 
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Додаток 1 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика Програми) 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ 

 
1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 01.02.2018 № 24 

3. Розробник програми Центр надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради, управління економіки виконкому 

міської ради та фінансове управління міської ради 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Управління економіки виконкому міської ради, 

загальний відділ, персоналу та інформаційного 

забезпечення, Центр надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради, фінансове 

управління міської ради 

6. Учасник програми 

 

Структурні підрозділи виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, депутати міської ради, 

громадські організації, мешканці Пирятинської ОТГ 

7. Термін реалізації програми 2018  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 : 

30,0 тис. грн.  

9.1. коштів міського бюджету 30,0 тис. грн. 

 Коштів інших джерел - 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення Програми  

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми, грн. 

І ІІ ІІІ 

2018 рік 20_ рік 20_рік 20__- 20__р.р. 20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
30000,00     30000,00 

бюджет ОТГ 30000,00     30000,00 

кошти не бюджетних 

джерел 
-     - 
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Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“  

 
№

  

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  Забезпечен

ня участі 

громадян у 

стратегічно

му 

плануванні  

Розробка анкети 

для проведення 

опитування по 

згуротованості 

громади 

І квартал 

2018 року 

Управління 

економіки, 

експерти  

Бюджет 

ОТГ 

  

  Проведення 

анкетування 

мешканців ОТГ на 

предмет 

згуртованості  

І квартал 

2018 року 

Управління 

економіки,, 

активні 

мешканці   

Бюджет 

ОТГ 

 Результати 

анкетування  

  Громадське 

обговорення щодо 

внесення змін до 

Стратегії розвитку 

Пирятинської 

ОТГ на 2017-2020 

роки  

І квартал 

2018 року 

Управління 

економіки, 

активні 

мешканці, 

члени 

виконкому, 

депутати 

міської ради 

  

Бюджет 

ОТГ 

 Протокол 

громадських 

слухань  

  Внесення змін до 

Стратегії розвитку 

Пирятинської 

ОТГ на 2017-2020 

роки в частині:  

1. Підвищення 

рівня 

згуртованості 

громади шляхом 

1)організації та 

систематичного 

проведення 

засідань Клубу 

громадського 

діалогу для 

вирішення 

актуальних 

проблем 

життєдіяльності 

громади; 

2)удосконалення 

форм 

Громадського 

бюджету; 

3) проведення 

етнічних, 

народних та рок-

фестивалів, 

брендових свят, 

культурно-

мистецьких 

ІІ квартал 

2018 року 

Управління 

економіки,, 

депутати 

міської ради, 

активні 

мешканці  

Бюджет 

ОТГ 

 Рішення сесії 

міської ради  
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заходів та акцій; 

4)міжмуніципальн

е співробітництво 

територіальних 

громад; 

5) співпраця з 

громадськими 

організаціями. 

2. Впровадження 

е-врядування.  

3. Забезпечення 

надання якісних 

адміністративних 

послуг 

 

  Розробка 

Положення про 

моніторинг 

реалізації 

Стратегії розвитку 

Пирятинської 

ОТГ 

 

І квартал 

2018 року  

Управління 

економіки, 

робоча група  

   

  Проведення 

засідань робочої 

групи з 

Моніторингу 

реалізації заходів 

Стратегії розвитку 

ОТГ на 2017-2020 

роки  

 

Впродовж 

2018 року 

Управління 

економіки, 

  Протоколи 

засідань 

  Розробка 

індикаторів по 

реалізації заходів 

Стратегії розвитку 

ОТГ  

 

І квартал 

2018 року  

Управління 

економіки, 

робоча група  

   

  Проведення 

навчань з 

командного 

менеджменту  

Впродовж 

2018 року 

Виконком 

міської ради, 

залучені 

тренери, 

експерти  

 5,0 Підвищення 

професійності 

працівників, 

формування 

командного 

духу та 

згуртованості 

в колективі та 

для виконання 

певних 

функцій і 

проектів  

 

2 Забезпечен

ня участі 

громадян у 

відкритому 

бюджетува

нні  

Внесення змін до 

складу 

Координаційної 

ради з питань 

Громадського 

бюджету 

  

І квартал 

2018 року 

Фінансове 

управління, 

управління 

економіки 

  Забезпечення 

ротації кадрів  

  Внесення змін до 

Положення про 

Громадський 

бюджет щодо 

ІІ квартал 

2018 року 

Фінансове 

управління, 

управління 

економіки 

  Долучення до 

Громадського 

бюджету 

більш 
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ротації учасників-

авторів проектних 

пропозицій, які 

вже стали 

переможцями  

 

широкого кола 

активних 

жителів ОТГ 

  Проведення 

тематичних 

навчань з 

проектного 

менеджменту: 

для працівників 

закладів освіти; 

для працівників 

комунальних 

підприємств; для 

депутатів міської 

ради та активних 

мешканців ОТГ  

 

Впродовж 

2018 року 

Управління 

економіки 

Бюджет 

ОТГ  

2,0 Підвищення 

рівня знань та 

збільшення 

проектних 

заявок щодо 

участі в 

Громадському 

бюджеті ОТГ, 

ефективне 

використання 

коштів 

бюджету ОТГ 

  Проведення 

громадського 

обговорення щодо 

підготовки Плану 

соціально-

економічного 

розвитку ОТГ на             

2019 рік 

 

Листопад 

2018 року  

Управління 

економіки, 

депутати 

міської ради, 

активні жителі 

ОТГ 

   

3  Оцінка 

якості 

надання 

адміністрат

ивних 

послуг, які 

надаються 

ЦНАПом 

виконкому 

міської 

ради 

Моніторинг 

надання 

адміністративних 

послуг: 

анкетування, 

опитування 

на веб-сайті 

міської ради  

І півріччя 

2018 року  

Виконком 

міської ради, 

волонтери 

Бюджет 

ОТГ 

2,0 Результати 

анкетування, 

опитування 

  Презентація 

Плану дій для 

підвищення рівня 

верховенства 

права при наданні 

адміністративних 

послуг в рамках 

шведсько-

українського 

Проекту „Місцеве 

самоврядування 

та верховенство 

права в Україні“ 

 

І квартал 

2018 року 

Керуючий 

справами 

виконкому 

міської ради, 

ЦНАП 

  Підвищення 

ефективності 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради 

та якості 

надання 

послуг 

  

  Реалізація Плану 

дій для 

підвищення рівня 

верховенства 

права при наданні 

адміністративних 

послуг в рамках 

шведсько-

ІІ- IV 

квартал 

2018 року 

   Підвищення 

ефективності 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради 

та якості 

надання 

послуг; 
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українського 

Проекту „Місцеве 

самоврядування 

та верховенство 

права в Україні“ 

(І та ІІ етапи) 

забезпечення 

інформаційної 

відкритості 

міської влади;  

удосконалення 

системи 

комунікації з 

громадою 

 

  Розширення 

переліку 

адміністративних 

послуг 

І півріччя 

2018 року 

ЦНАП Бюджет 

ОТГ 

 Рішення 

виконкому 

міської ради 

„Про 

затвердження 

переліку 

послуг“ 

 

  Підвищення 

кваліфікації 

адміністраторів 

ЦНАПу та 

державних 

реєстраторів  

 

Впродовж 

2018 року 

Виконавчий 

комітет  

Бюджет 

ОТГ 

 Сертифікати 

про 

підвищення 

кваліфікації 

  Впровадження 

електронних 

послуг через 

ел.сервіс „Кабінет 

мешканця“ 

І квартал 

2018 року  

Виконавчий 

комітет,  

ЦНАП 

Кошти 

Проекту 

GIZ 

 Наявність веб-

сервісу, 

надання 

адміністратив

них послуг он-

лайн 

 

  Розробка веб-

порталу „СМАРТ 

Пирятин“ 

І квартал 

2018 року  

Виконавчий 

комітет 

Кошти 

Проекту 

GIZ 

 Веб-портал 

„СМАРТ 

Пирятин“  

  Розробка е-сервісу 

щодо оцінки 

якості надання 

адмінстративної 

послуги  

І квартал 

2018 року  

Виконавчий 

комітет 

Кошти 

Проекту 

GIZ 

 Веб-портал 

„СМАРТ 

Пирятин“  

  Впровадження 

електронного 

документообігу в 

старостаті  

с.Олександрівка  

І квартал  

2018 року  

Виконавчий 

комітет 

Бюджет 

ОТГ 

 Спрощення 

процедури 

надання 

адмінпослуг в 

старостаті  

  Соціальна реклама 

стосовно діяльності 

ЦНАПу  

Впродовж 

2018 року 

ЦНАП Бюджет 

ОТГ 

3,0 Буклети, 

плакати, 

візитки, 

роздатковий 

інф. Матеріал 

  Запровадження 

постійної 

тематичної 

рубрики на сайті 

міської ради та 

Faceboor 

„ЦНАП 

інформує“ 

І квартал 

2018 року  

ЦНАП, 

загальний 

відділ, 

персоналу та 

інформаціного 

забезпечення, 

відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

  Інформаційні 

матеріали 

щодо 

діяльності 

ЦНАПу та 

надання 

послуг 
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  Проведення 

екскурсій для 

старшокласників 

І півріччя 

2018 року 

ЦНАП,  

відділ освіти  

  Підвищення 

інформованост

і учнівської 

молоді 

  Впровадження 

системи якості 

ІІ півріччя 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

АОТГ 

Бюджет 

ОТГ 

 Розробка 

нормативних 

документів  

4 Заходи, які 

стосуються 

Програми в 

цілому 

Тематичні 

засідання Клубу 

громадського 

діалогу 

Впродовж 

2018 року 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет 

ОТГ 

2,0 Рекомендації, 

висновки  

  Соціальна 

реклама з 

популяризації 

діяльності 

закладів, освіти, 

дошкілля, 

позашкілля 

Впродовж 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

відділ освіти 

Бюджет 

ОТГ 

3,0 Підвищення 

поінформован

ості 

мешканців 

ОТГ про 

досягнення в 

закладах 

освіти 

  Переформатуванн

я наявних органів 

місцевого 

самоврядування 

та створення 

нових (вуличні 

квартальні 

комітети) 

Впродовж 

2018 року 

Виконавчий 

комітет 

  Активізація 

громади та 

забезпечення 

участі громади 

в управлінні 

містом та 

сільськими 

населеними 

пунктами 

  Створення 

громадських рад 

при старостатах 

для забезпечення 

участі в 

управлінні 

старостинськими 

округами 

активних жителів 

сільських 

територій 

 

ІІ квартал 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

старости сіл, 

квартальні, 

активні 

мешканці сіл 

  Активізація 

громади та 

забезпечення 

участі громади 

в управлінні 

сільськими 

населеними 

пунктами 

  Розробка Плану 

дій щодо 

ефективної 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради в 

рамках проекту 

„Партисипативна 

демократія та 

обгрунтовані 

рішення на 

місцевому рівні“ 

 

ІІ квартал 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

депутати 

міської ради, 

експерти 

Проекту 

  Забезпечення 

ефективної 

роботи органу 

місцевого 

самоврядуван

ня, сприяння 

відкритості,до

ступності 

міської влади, 

підвищення 

поінформован

ості громади 

  Запровадження 

тематичної 

рубрики в ЗМІ 

„Популярно про 

місцеве 

самоврядування“ 

Впродовж 

2018 року 

оку 

Виконавчий 

комітет, 

журналісти 

ЗМІ 

Бюджет 

ОТГ 

3,0 Розвиток 

інтересу, 

зацікавленості 

до місцевого 

врядування  
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  Переформатування 

роботи сільських 

бібліотек у клуби за 

інтересами 

Впродовж 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

відділ 

культури та 

туризму, 

старости, 

бібліотекарі, 

активні 

мешканці 

сільських 

громад  

 

  Активізація 

громади, 

забезпечення 

дозвілля, 

сприяння 

поінформован

ості сільського 

населення   

  Зустрічі з 

цікавими людьми, 

в тому числі і 

представниками 

місцевого 

самоврядування 

(міський голова, 

депутати міської 

ради) 

Впродовж 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

відділ освіти, 

депутати 

міської ради, 

члени 

виконкому, 

активні 

мешканці, 

ЗМІ 

 

  Залучення 

молоді до 

політичного 

життя громади  

  Проведення Урока 

місцевого 

самоврядування  

Грудень 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

відділ освіти 

  Активізація 

учнівської 

молоді 

стосовно їх 

участі в 

управлінні 

містом 

  Створення 

Молодіжної 

громадської ради 

при міському 

голові  

ІІ квартал 

2018 року 

Виконавчий 

комітет, 

відділ освіти, 

активна 

учнівська 

молодь 

  Активізація 

учнівської 

молоді 

стосовно їх 

участі в 

управлінні 

містом 

 

  Висвітлення 

заходів Програми 

в ЗМІ  

Впродовж 

2018 року 

оку 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет 

ОТГ 

8,0  Статті, 

повідомлення 

в місцевих 

ЗМІ, веб-сайті 

міської ради, 

соцмережі 

Facebook, 

відеосюжети 

на телебаченні 

  

  Соціальна 

реклама  

Впродовж 

2018 року 

оку 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет 

ОТГ 

2,0  Друкована 

продукція   

Всього 30,0  
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Додаток 4 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 

Код відомчої класифікації____02___________________________________ 
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0210150, 0210180_______ 

Код КЕКВ____2240, 2210____________________________________________________________________  

 

№ 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2018  рік, 

тис. грн. 

В тому числі по місяцях, 

тис. грн. 

Всього В т.ч. за 
рахунок 

загального 

фонду 
бюджету 

С
іч

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 Заходи 

органу 

місцевого 

само-

врядування 

Рішення 

37-ї сесії 

міської 

ради від 

28.02.2018 

№ 80 

Виконком 

міської ради 

30,0 30,0    

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

3
,0

 

5
,0

 

3
,0

 

2
,0

 

2
,0

 

 

 

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

28 лютого 2018 року 


