
 

 

   

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ  

          

 02.10.2019                                      № 368 

  

Про стан готовності житлово-комунального господарства міста, закладів освіти, 

культури, соціального захисту та охорони здоров’я Пирятинської міської ОТГ 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років  

  

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про теплопостачання“, Закону України „Про 

житлово-комунальні послуги“, наказу Міністерства палива та енергетики 

України та Міністерства житлово-комунального господарства від 10.12.2008 № 

620/378 „Про затвердження Правил підготовки теплового господарства до 

опалювального періоду“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 

грудня 2008 року за № 1310/16001, з метою підготовки житлово-комунального 

господарства міста та закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони 

здоров’я Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 років виконком міської ради   

  

ВИРІШИВ:  

  

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Варави М.В. про стан готовності житлово-комунального 

господарства міста, закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони 

здоров’я Пирятинської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-

2020 років взяти до відома (додається). 

2. Відповідальним виконавцям інформувати відділ містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

(Зергані М.І.) про хід підготовки житлового фонду міста, комунальних 

підприємств, закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я 

Пирятинської міської ОТГ станом на 4 жовтня 2019 року.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

  

Міський голова    О.РЯБОКОНЬ  

   

  

  



Міському голові  

Рябоконю О.П.                                 

  

Інформація 

 на засідання виконавчого комітету міської ради про стан готовності 

житлово-комунального господарства міста, закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я Пирятинської 

ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років  

 
Комунальне підприємство „Каштан“ 

                                                                                     
 

 

№ 

з/п 

 

 

Перелік  заходів   

 

Строк виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн.. 

 

 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн.. 

  

% виконання плану 

1 Підписання актів перевірки та 

паспортів готовності теплового 

господарства до роботи в 

опалювальний період 2019-2020 

років 

вересень  

2019 рік 

КП „Каштан“   100 

2 вул.Соборна,16 – технічне 

обслуговування запірної арматури  

червень 

 2019 рік 

КП „Каштан“ - - 

 

100 

3 вул.Європейська,4Б - – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 

 

КП „Каштан“ 

 

- 

  

- 

100 

4 вул.Абаканська,102А – часткова 

заміна запірної арматури , технічне 

обслуговування запірної арматури 

вересень 

2019 рік 

КП „Каштан“ 0,6 0,6 50 

5 вул.Європейська,44А – технічне 

обслуговування запірної арматури 

травень 

2019 рік 

КП „Каштан“ - - 100 

6 вул.Європейська,66А – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 
КП „Каштан“ - - 100 

7 вул.Європейська,66Б – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 
КП „Каштан“ - - 100 



8 вул.Європейська,66 – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 
КП „Каштан“ - - 100 

9 вул.Європейська,155А – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 

КП „Каштан“ - - 100 

10 вул.Полтавська,2 – технічне 

обслуговування запірної арматури 

травень 

2019 рік 

КП „Каштан“ - - 100 

11 вул.Полтавська,5 – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 

КП „Каштан“ - - 100 

12 вул.Полтавська,6– технічне 

обслуговування запірної арматури 

травень 

2019 рік 

КП „Каштан“ 0,3 0,3 100 

13 вул.Полтавська,7 – ремонт системи 

опалення, технічне обслуговування 

запірної арматури 

вересень 

2019 рік 

КП „Каштан“ 0,7 0,7 50 

14 вул.Полтавська,10 – технічне 

обслуговування запірної арматури 

липень 

2019 рік 

КП „Каштан“ - - 100 

 
Влаштування тротуарів 

  
№  

з/п  

Зміст заходу  Місце проведення  Вартість, 

грн. 

Площа, м2 Відповідальна 

особа  

Термін  

1  2  3  4 5 6 7  

1 

  
Будівництво тротуару  вул.Харківська 491499,03 411 Варава М.В.  

Зергані М.І.  

виконано 

  

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста 

  
№  

з/п  

Зміст заходу  Місце проведення Вартість, грн. Відповідальна особа  Термін  

1  2  3  4 6  7  

1.  

  
Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиць міста  

пров.Косий - 1385 кв.м. 

 

пров.Матросова -2360 кв.м.;  

887993,82 

 

1291940,31 

Варава М.В.  

Зергані М.І.  

виконано 

  

 

 



Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста 

  
№  

з/п  

Зміст заходу  Місце проведення  Вартість, 

 грн. 

Відповідальна 

особа  

Термін  

1  2  3 4  5 6 

1 Заготовка 

піскосуміші 

 268 т 

КП „Каштан“ 191400 

 

Скочко В.І. виконано 

2.  

  
  

Поточний ремонт 

дорожнього 

покриття вулиць 

міста  

  
  

вул.8Березня 

вул.Абаканська  

 вул.Аврущенка  

вул.Визволення  

вул.Г.Майдану  

 вул.Гагаріна  

вул.Гоголя  

вул.Гребінківська  

вул.Європейська  

вул.Зоряна  

вул.Київська  

вул.Кошового О.  

вул.Кулініча  

вул.Мікромістечко  

 вул. Центральна  

 вул. Молодіжна  

вул. Кукурудзяна  

вул. Шевченка  

 в’їзд вул.Патріотична  

вул.Полтавська  

пров. Бурячний  

в’їзд пров.Київський  

вул.Приудайсбкій узвіз  

вул.Пушкіна  

вул.Ранкова  

вул.Січових Стрільців  

вул.Сікорського  

тротуарна частина Соборна,14 

2 487,00 

199 126,00 

17 626,00 

198 539,00 

198 428,00 

187 494,00 

198 363,00 

73 071,00 

198 494,00 

198 886,00 

198 951,00 

199 915,00 

198 936,00 

114 912,00 

41 455,00 

62 712,00 

54 574,00 

41 843,00 

173 788,00 

39 973,00 

40 243,00 

68 104,00 

199 296,00 

199 088,00 

179 124,00 

199 582,00 

31 454,00 

121 949,39 

Варава М.В.  

Зергані М.І. 

виконано 

  



 вул.Спартака  

вул.Успенська  

вул.Фабрична  

вул.Харківська  

                                     вул.Цибаня  

вул.Ярмаркова  

111 969,00 

198 359,00 

198 931,00 

144 531,00 

199 749,00 

199 517,00 

 

Всього, кв.м: 

8500 

на суму 

4 691469,39 

   

Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Пирятинської міської ОТГ  

  

Зміст заходу  Місце проведення  Загальна 

протяжність, 

км 

Загальна 

вартість,   

грн. 

Відповідальна 

особа  

1 2 3 4 5  

Ремонт вуличного 

освітлення  

  
  

вул.Зелена, вул.Луценка, вул.Козацька, вул.Польова (КТП-147) 

вул.Приудайський узвіз, вул.Земська, вул.Гоголя (КТП-5) 

вул.Молодіжна (КТП-37) 

пров.Бурячний (КТП-24) 

пров.Київський (ЗТП-1) 

с.Рівне (КТП-461) 

с.Рівне (КТП-464) 

вул.Сумська (КТП-22) 

вул.Фабрична (КТП-17) 

вул.Новоселівка (КТП-14) 

 

 

1,770 

2,040 

0,485 

0,470 

0,790 

1,600 

0,740 

0,830 

0,570 

1,316  

 

Всього, км: 

10,611 

Кількість 

ліхтарів,шт: 

155 

159209,97 

139483,83 

48703,52 

35155,05 

109093,04 

137640,44 

67423,62 

186866,08 

49800,18 

197918,00 

 

Всього, грн. 

1 131293,73 

Варава М.В.  

Зергані М.І. 

 



Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди  
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Загальна вартість виконаних 

робіт 

(тис. грн.) 

Відмітка про виконання 

1. Реконструкція каналізаційного колектору від КНС№1 

(вул.Січових Стрільців,21В) до КНС№2 (вул.Саксаганського,23) в 

м.Пирятин Полтавської області 

- Не виконано 

2. Прокладення нової лінії відкачки дренажного насоса (труба 

пластмасова діаметром 110мм.) ,100 м.п. 
- Не виконано 

3. Ремонт  відвідних лотків, 40 м. 

 
1,6 Виконано на 53% 

4. Ремонт каналізаційних колодязів, 16 шт. 

 3,6 Виконано на 50% 

5. Побілка технологічного обладнання та лотків на І та ІІ чергах 1,3 Виконано на 72% 

6. Фарбування металоконструкцій на І та ІІ чергах очисних споруд 
- Не виконано 

7. Визначення санітарної зони на КНС №1  (встановлення паркану з 

сіткою рабицею та стовцями ч/з 4 метри), 25 м.п. - Не виконано 

8. Ремонт побутового приміщення КНС №1 та КНС №2 (заміна 

перекриття, покриття шифером, побілка, фарбування) 
10,0 Виконано на 100% 

9. Визначення санітарної зони на КНС школи №4 (встановлення 

паркану з сіткою рабицею та стовцями ч/з 4 метри) 
2,5 Не виконано 

10. Ремонт шиберів на І та ІІ чергах очисних споруд, 12 шт. 2,54 Виконано на 71% 

11. Ремонт електродвигунів, 5 шт. 20,0 Виконано на 50% 

12. Встановлення електролічильника на КНС №5 (вулиця  

Аврущенка) 
14,7 Виконано на 100% 

13. Заміна лотка на вторинному відстійнику І черги, 7 м.п. 1,0 Виконано на 100% 

14. Ремонт технологічного обладнання КНС №3 вул. Замок-

Короленка ( заміна запірної арматури Ǿ 80мм – 2 шт., заміна 

зворотних клапанів Ǿ 80мм – 2шт., фарбування технологічного 

4,8 Виконано на 100% 



обладнання КНС, виготовлення перекриття приймальної камери 

КНС) 

 
 

 

Комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ 

 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Зміст заходу   

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн.. 

 

Фактичні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн.. 

  

% виконання 

плану 

1. Встановлення люків: 

     вул. Загородня, 

     вул. Визволення, 

     пров. Першотравневий. 

 

Протягом  

2019 року 

 

 

4,7 

 

 

 

4,7 

 

 

100 

2. Заміна запірної арматури  

     вул. Зоряна, 

     вул. Завокзальна, 

     вул. Приудайський узвіз, 

     вул. Загородня, 

     вул. Гоголя , 

     вул. Л.Українки; 

     с. Олександрівка 

 

Протягом  

2019 року 

 

 

10,9 

 

 

13,5 

 

 

124 

3. Поточний ремонт ліній водопостачання Протягом  

2019 року 
 

60,0 

 

71,7 

 

120 

4. Поточний ремонт глибинних насосів Протягом  

2019 року 
 

40,0 

 

- 

 

- 

5. Будівництво артезіанської свердловини у місті Пирятин Протягом  

2019 року 
300,0 

 

582,2 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Капітальний ремонт насосів на подачі питної води в мережу(заміна 

насосних частин MG 1 80-200B) (2 шт) 

ІІІ квартал 

2019 року 

 

134,6 

 

134,6 

 

100 

7. Поточний ремонт екскаватора ЕО ІІІ квартал 

2019 року 

 

13,4 

 

13,4 

 

100 

8. Заміна електрообладнання на свердловині с. Олександрівка ІІІ квартал 

2019 року 

 

0,6 

 

0,6 

 

200 



9. Заміна мережі водопостачання по вул. Журналістів (100 м) ІІІ квартал 

2019 року 

 

11,8 

 

11,8 

 

100 

10 Заміна пождгідранта по вул. Пушкіна ІІІ квартал 

2019 року 

 

2,3 

 

- 

 

- 

11 Заміна глибинного насос на свердловині в с. Олександрівка ІІІ квартал 

2019 року 

 

3,0 

 

3,0 

 

100 

12 Відновлення мережі водопостачання с. Калинів Міст  ІІІ квартал 

2018 р. 

 

120,0 

 

69,7 

 

58 

13 Заміна глибинного насос на свердловині № 1177-в по вул. 

Приудайський узвіз 

ІІІ квартал 

2019 року 

 

48,4 

 

61,2 

 

126 

14 Заміна електрообладнання на свердловині с.Заріччя, Пирятинський 

р-н 

 

ІІ квартал 

2019 року 

 

1,2 

 

1,2 

 

100 

15 Постійна та своєчасна ліквідація поривів Протягом  

2019 року 

   

 

 
Комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ 

 

 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Строк виконання 

заходів 

Орієнтовні обсяги 

 виконання, % 

 

1. 

 

Придбання та встановлення металопластикових вікон 

квітень 100  

 

2. 

 

Придбання холодильників 

серпень 100  

 

3. 

 

Проведення поточного ремонту в кімнатах 

серпень-вересень 30  

4. Проведення фарбування сходинкової клітки та вестибюлю квітень 100  

5. Придбання дерев’яних ліжок з матрацами вересень 100  



 

Заклади дошкільної освіти Пирятинської міської ради 

  
№ з/п  Зміст заходу  Місце проведення  Відповідальна особа  Термін   

1  2  3  4  5  

1. Підписання актів перевірки та паспортів 

готовності теплового господарства до роботи в 

опалювальний період 2019-2020 років 

Заклади дошкільної освіти Варава М.В. 

Зергані М.І. 

виконано 

2. 

 

Заміна старої тепломережі (34 м.п.); 

 

Заміна радіатора опалення (3 шт.), повірка 

манометрів 

ЗДО „Сонечко“  

  

Тристан А.О.  

  

виконано 

до 04.10.2019 

3. Заміна дверей (4 шт.) і вікон (4 шт.) в приміщенні 

харчоблоку, центральних вхідних дверей, 

внутрішньої дверної конструкції у коридорі, 

дверей аварійного виходу;  

завезено 27 тон вугілля. 

Заміна твердопаливного котла на більш 

потужний  

 

ЗДО „Червона шапочка“ 

  

Хандола С.Г.  виконано 

до 04.10.2019 

 

4. Забезпечення твердим паливом та дровами, 

встановлення витяжки в котельні закладу, 

поточний ремонт котельні  

ЗДО „Берізка“  Луценко В.Г.  

 

до 04.10.2019 

5. Утеплення горищного перекриття; 

поточний ремонт топкової на газовому паливі; 

 заміна манометра; 

встановлення рекупетаторів 

ЗДО „Пролісок“ Сегеді Н.С. виконано 

6. 

 

Заміна каналізаційної системи; 

ремонт харчоблоку 

ремонт роздягальні  ЗДО „Ромашка“ 

с.Олександрівка 

Кулик С.П. виконано 

 

7. Капітальний ремонт харчоблоку та покрівлі ЗДО „Ромашка“ Кошлач Л.О. до 15.10.2019 

  



 

Загальноосвітні навчальні заклади Пирятинської міської ради 

 

№  

з/п  

Зміст заходу  Місце проведення  Відповідальна особа  % виконання плану  

1  2  3  4  5  

1. Оформлення актів перевірки та паспортів готовності 

теплового господарства до роботи в опалювальний період 

2019-2020 років; обстеження технічного стану будівель і 

споруд з метою запобігання їх руйнування та забезпечення 

виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мережі, складені відповідні акти; робота із 

забезпечення первинними засобами пожежогасіння, 

проведено їх повірку; обстеження протипожежного стану всіх 

будівель; навчання операторів газових котелень; перевірка 

систем заземлення (занулення) на відповідність діючим 

вимогам (акти наявні); 

випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на 

міцність кріплення й надійність експлуатації та складено 

відповідні акти; 

повна перевірка на надійність експлуатаційним 

характеристикам та відповідність паспортним даним 

верстатів, механічного та електричного інструменту та 

обладнання харчоблоків; 

планові поточні ремонтні роботи у закладах; 

перевірка робочого стану електросушарок для рук; 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Варава М.В. 

Зергані М.І. 

Зуєв С.В. 

виконано 

2.  Крейдування стін та стелі газового пункту, фарбування з 

розміткою трубопроводу і засувок на газовому пункті, повірка 

та установка манометрів, газових лічильників; розкриття та 

ревізія дренажної та засувної арматури, технічне 

обслуговування сальникових ущільнювань, промивка та 

очищення брудовиків 

Пирятинський ліцей Пономаренко Л.В. виконано 



3. Ремонт бібліотеки на суму 49729 грн.; 

частковий ремонт покрівлі спортивного залу на суму 69869 

тис.грн.; 

поточний ремонт електропроводки приміщення початкової 

школи  на суму 49009,53 грн.; 

поточний ремонт актової зали на суму 18811 грн.; 

поточний ремонт овочесховища. 

 

Перевірка опалювальної системи в приміщеннях школи, 

демонтаж вентилів в котельні, установлення кранів прохідних 

на трубопроводах(3 шт.), гідравлічне випробування систем 

опалення, демонтаж та установлення лічильника води та 

компенсатора системи опалення, часткова заміна труб, пробок 

радіаторів, згонів. 

 

капітальний ремонт покрівлі початкової школи по 

вул.Соборна,38 (1097925,25 грн.) 

ЗОШ І-III ст. №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкурупій Л.Г. виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Проведено: обстеження протипожежного стану будівель, 

здійснений ремонт газових котелень, здійснено перевірку 

систем заземлення. 

ЗОШ І-III ст. №6 

 

Василенко М.В. виконано  

4 Реконструкція покрівлі 

 

 

 

до 25.10.2019 

 

 встановлення газового лічильника, коректора газу „Тандем“ Олександрівська філія 

ЗОШ -III ст. №6 

до 10.10.2019 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Заклади позашкільної освіти Пирятинської міської ради  

 

№  

з/п  

Зміст заходу  Місце проведення  Відповідальна особа  Термін  

1  2  3  4  5  

1. Підписання актів перевірки та паспортів готовності 

теплового господарства до роботи в опалювальний період 

2019-2020 років 

Заклади позашкільної 

освіти 

Варава М.В. 

Зергані М.І. 

виконано 

2.  Виконання ремонтних робіт в котельні, поточний ремонт 

навчальних приміщень та глядацької зали, придбання 

твердого палива. 

Капітальний ремонт головного фасаду приміщення 

ЦДЮТ Козін С.В. до 04.10.2019 

 

 

до 25.10.2019 

3. Придбання твердого палива ДЮСШ 

 

Горбачов О.В. виконано 

 

4. Поточний ремонт котельні.  СЮТ Дяченко В.І. виконано 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконкому  міської ради                                                                                                М.В.Варава   

 


