
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
шістдесят другої сесії сьомого скликання 

 

28 листопада 2019 року № 437 

 

 

Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за дев’ять місяців      

2019 року в частині реалізації місцевих (регіональних) програм 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 31 січня 2019 року № 51 „Про затвердження плану роботи 

Пирятинської міської ради на 2019 рік“, рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради від 21 грудня 2018 року № 379 „Про затвердження 

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік“ (із змінами), з метою моніторингу 

виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

обʼєднаної територіальної громади на 2019 рік за девʼять місяців 2019 року в 

частині реалізації місцевих (регіональних) програм, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської 

ради Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

за девʼять місяців 2019 року в частині реалізації місцевих (регіональних) 

програм, взяти до відома (додається). 

2. Відповідальним виконавцям Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади на 2019 рік вжити 

заходів щодо своєчасного та в повному обсязі виконання заходів за 2019 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісії міської ради. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

до рішення шістдесят другої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

28 листопада 2019 року № 437 

 

Інформація 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

за девʼять місяців 2019 року  

в частині реалізації місцевих (регіональних) програм 

 

Планом соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі План), затвердженим  

рішенням пʼятдесят першої сесії міської ради від 21 грудня 2018 року № 379, 

передбачалась реалізація 39 місцевих (регіональних) програм. У 2019 році до 

Плану двічі вносилися зміни і перелік програм доповнено ще 6 програмами. 

Крім того, до кінця року також планується внесення змін до Плану,  який 

передбачає збільшення переліку ще на 5 програм. 

Упродовж січня-вересня 2019 року діяли 46 місцевих (регіональних) 

програм з потребою у фінансуванні 49 037,7 тис.грн. На реалізацію програм в 

бюджеті міської ОТГ передбачено 32 098,9 тис.грн. або 65,5% від потреби. 

Станом на 01.10.2019 року із загального обсягу виділених коштів відповідно до 

календарного плану фактично перераховано розпорядникам коштів 18 427,1 

тис.грн., з них освоєно 18 090,3 тис.грн. або 98,1%. 
 

Таблиця 1.  Рівень виконання місцевих (регіональних) програм 

 станом на 01.10.2019 року 
 

Напрям дії програми Кількість 

програм 

Обсяг коштів, 

передбачений в 

бюджеті, грн 

Фактично 

використано,  

грн 

Рівень 

виконання, 

% 

Безпека та цивільний захист 7 592394 495854 

 

83,7 

Державне управління  3 1411897 758254 53,7 

Екологія 2 237200 37200 15,7 

Економіка 1 110000 10000 9,1 

Інформаційні технології 1 1032000 566742 54,9 

ЖКГ 12 21995274 12527854 57,0 

Культура 1 396050 234082 59,1 

Освіта 3 800010 381804 47,7 

Охорона здоровʼя 3 1162000 901470 77,6 

Соціальний захист 6 2939748 2085342 70,9 

Спорт 3 1420340 426510 30,0 

Суспільство 1 2000 2000 100,0 

Разом:                                               46 32098913 18427112 57,4 



Звичайно кожна програма містить заходи які передбачають фінансування, 

так і ті, що реалізуються без залучення коштів. В цьому дослідженні ми 

проаналізуємо, які проблеми вдалося вирішити за рахунок залучення коштів 

бюджету міської ОТГ, і який економічний або соціальний ефект вдалося при 

цьому досягти. 
 

Безпека і цивільний захист 

В галузі безпеки та цивільного захисту реалізовувалось 7 програм. 

Реалізація такої кількості програм пояснюється вимогами суворого сьогодення, 

що передбачає необхідність поєднання організаційних та фінансових зусиль в 

напрямі захисту людського життя, забезпечення суверенітету і незалежності 

країни, за рахунок різних рівнів державного управління.  

По Програмі „Створення місцевого резерву для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2019 рік“ на суму 17,4 тис.грн. закуплено 290 л бензіну на компенсацію 

витрат для ліквідації пожеж в екосистемах.  

За Програмою організації рятування людей на водних обʼєктах м.Пирятин 

у літку 2019 року використано 51,3 тис.грн. на оплату праці працівників 

рятувального посту, придбання апарата штучної вентиляції легень, рятувальних 

ношей та 3 рятувальних дощок. 

На суму 72,0 тис.грн. профінансовано Програму „Сучасне оснащення 

рятівника – запорука надійного порятунку людей на 2019 рік“. Відповідно до 

Програми „Територіальна оборона“ на 2019 рік придбано 2 комплекти касок 

кевларових, бронежилетів, баків та термосів для пиття на суму 27,6 тис.грн. 

Заходами Програми підтримки Пирятинського райвійськкомату на 2019 

рік на загальну суму 177,5 тис.грн. з 

По Програмі покращення матеріально-технічного забезпечення особового 

складу підрозділів Управління СБУ в Полтавській області, які беруть участь в 

ООС на сході України на 2019 рік на 150,0 тис.грн. 

На виконання Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“ було виділено 

близько 135 тис.грн. Станом на 01.10.2019 кошти освоєні не були. 

 

Державне управління 

З метою виконання повноважень органу місцевого самоврядування  

реалізується Програма діяльності міської ради на 2019 рік, за 9 місяців цього 

року забезпечена  оплата послуг голів квартальних комітетів за проведення по- 

господарського обліку, житлово-комунальних послуг за утримання будівлі 

гуртожитку, сплачені членські внески в Асоціацію міст України, виготовлені 

технічні умови та документація із нормативної грошової оцінки земель, 

сувенірна продукція. На усі перелічені заходи використано 309,9 тис.грн. 

На Програму висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в ЗМІ на 

2019 рік“ спрямовано 418,3 тис.грн., з них на висвітлення діяльності депутатів – 



150,1 тис.грн., на висвітлення діяльності повноважень структурних підрозділів 

виконому міської ради – 268,2 тис.грн. 

З метою покращення якості обслуговування розпорядників коштів 

реалізовано Програму удосконалення казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів на 2019 рік, зокрема, на закупівлю компʼютерного обладнання 

виділено 30,0 тис.грн. з бюджету міської ОТГ. 

 

Екологія 

Екологічні ініціативи підтримані в напрямі популяризації екоосвіти, перш 

за все,  серед дітей та молоді. Упродовж 2019 року реалізована одна програма – 

„Взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню території та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської ОТГ на 

2019 рік“, в рамках якої використано 37,2 тис.грн. на  виготовлення та 

встановлення 12 лавок для еколекторію, придбання поліграфічної продукції для 

40 школярів, для оплати послуг з підвезення учасників літньої школи (4 рейси). 

 

Економіка 

В рамках підтримки платників податків – суб’єктів господарювання як 

фізичних, так і юридичних осіб, реалізовувався План місцевого економічного 

розвитку, відповідно до якого започатковано багато заходів зі створення 

сприятливого бізнес-середовища. Також з позитивного боку себе 

зарекомендувала масштабна  інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

легалізації найманої праці.  

 В рамках „Комплексної  програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва в Пирятинській міській ОТГ на 2018-2020 роки“ 

проведено щорічний конкурс „Кращий підприємець-2019“, спрямований на 

популяризацію власної справи і підвищення її ролі у місцевому економічному 

розвитку. Відзнаки та грошові винагороди (10,0 тис.грн.) вручені шести 

призерам у двох номінаціях під час святкування Дня міста 

Наслідки проведеної роботи проявились у динаміці створення ФОП, яка 

вже близько року має позитивну спрямованість. Упродовж січня-вересня     

2019 року зареєстрували діяльність 213 осіб, ліквідували – 140 осіб, і станом на 

01.10.2019 року в населених пунктах громади здійснюють діяльність (оціночно) 

796 фізичних осіб-підприємців, що становить 8-10% від кількості населення 

працездатного віку. Більше половини осіб, що уперше зареєстрували 

підприємницьку діяльність, – жінки, третина – молодь до 35 років.  

 

Інформаційні технології 

Міська рада не стоїть осторонь сучасних технологій, оскільки 

діджиталізація є викликом часу. По Програмі розвитку та підтримки 

інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік на суму 566,7 

тис.грн. оплачені послуги спеціалізованих установ для забезпечення супроводу 

програм, їх ліцензування та доступу до реєстрів, придбано 6 компʼютерів, 1 

ноутбук, 6 багатофункціональних присторїів, запасні частини до компʼютерної 



техніки, сховище данних, захищені носії інформації та серверна шафа. Усі 

робочі місця працівників міської ради оснащені сучасними комп’ютерами, 

мають вихід в Інтернет, це дає можливість посадовим особами своєчасно 

отримувати доступ до потрібної інформації, нових знань. 

  

Житлово-комунальне господарство 

Житлово-комунальна сфера найбільш витратна з фінансової точки зору 

галузь, тому з метою вирішення питань  в цій сфері реалізовувалась найбільша 

кількість програм – 12, із загальним обсягом фінансування 12,5 млн.грн.  

В дорожньо-транспортному господарстві за Програмою розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській ОТГ на 2017-2019 

роки освоєно 6046,0 тис.грн. і за Програмою розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської ОТГ на 2017-2019 роки - 1054,9 тис.грн. Внаслідок 

проведення цих капіталовкладень відсоток забезпеченості вуличної мережі 

нічним освітленням підвищено до 80%, вулично-дорожньої мережі з 

капітальним ремонтом до 30%, відремонтованих тротуарів до 25%. 

Важливим для громади є комфортний і сучасний громадський простір, 

тому за Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської ОТГ на 

2019 рік оплачені послуги КП „Каштан“ на суму 3688,1 тис.грн. Прийнята 

Програма з проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілосності 

України в м.Пирятин, кошти в сумі 22,0 тис.грн. ще не освоєні у зв’язку із 

продовженням терміну конкурсного відбору заявок. 

Особлива увага приділялась фінансовому стану комунальних 

підприємств, оскільки вони виконують важливі функцію для громади, крім 

того, сплачують податки і платежі (до бюджету міської ОТГ за 9 місяців 

надійшло 960,2 тис.грн.), створюють робочі місця для 120 працівників, яким 

була своєчасно виплачена заробітна плата. В цілому загальний фінансовий 

результат підприємств комунального сектора позитивний. Збитки 

задекларувало лише КП „Пирятинський міський водоканал“, з метою 

детального вивчення причин збитковості проведено багато нарад, аналітичних 

досліджень, в результаті виконкомом міської ради за поданням підприємства 

встановлено скорегований тариф на послугу з централізованого 

водопостачання, що дасть можливість до кінця року погасити усі отримані 

збитки. З метою покращення матеріально-технічної бази комунальників 

реалізовувались програми:  

покращення матеріально-технічної бази КП „Каштан“ (придбано 

повітродувки, бензоріз, вібропліту, гудронатор, причіп одновісний та 

газонокосарку на суму 188,4 тис.грн.); 

„Питна вода Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“ (придбана насосна 

частина MG1 80-200В, матеріали для заміни лінії водопостачання в с.Калинів 

Міст на суму 134,6 тис.грн.); 

Програма з реконструкції каналізаційного колектору від КНС №1 

(вул.Січових Стрільців) до КНС №2 (вул.Саксаганського) в м.Пирятин на 2019 

рік (кошти в сумі  428,2 тис.грн. не освоєні і переорієнтовані на інші заходи). 



З метою підтримки в належному стані житлового фонду реалізовувалась 

Програма диспетчиризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків 

Пирятинської міської ОТГ (для створення обʼєднаної диспетчерської системи 

ліфтів міста Пирятин спрямовано 47,6 тис.грн.), Програма обладнання вузлом 

обліку теплової енергії багатоквартирного будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського,33, м.Пирятин на 2019 рік (станом на 01.10.2019 кошти в 

сумі 10,0 тис.грн. ще освоєні не були), Програма утримання обʼєктів 

комунальної власності Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік (проведено 

ремонт водопостачальної та водовідводної системи квартири по вул.Полтавська 

на суму 20,2 тис.грн.). 

Також для покращення соціальної інфраструктури, із врахуванням думки 

громади, виконується Програма реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік на суму 338,3 

тис.грн. За 9 місяців 2019 року вже придбано  мультимедійне обладнання, 

палки для скандинавської ходи для закладів освіти. 

 

Культура 

З метою організації корисного дозвілля для мешканців громади 

здійснюється підтримка галузі культури. В рамках „Програми культурно-

мистецьких заходів на 2019 рік“ за 9 місяців 2019 року проведено 50 культурно-

мистецьких заходів, які відвідало близько 35,0 осіб. На проведення заходів 

використано 234,1 тис.грн.  

 

Освіта 

Пріоритетним напрямом в роботі міської ради залишається створення 

сучасного освітнього простору. За Програмою розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській ОТГ „Творимо себе творимо країну“ використано 179,5 

тис.грн. на забезпечення участі школярів у предметних олімпіадах, конкурсах, 

захисті науково-дослідних робіт, фестивалях, спортивних і національно-

патріотичних заходах. В рамках „Програми „Опікуємося освітою“ на 2019 рік“ 

проведено он-лайн навчання для педагогів, придбано обладнання для 

харчоблоків школи №4 та Пирятинського ліцею на суму 202,4 тис.грн. За 

„Програмою „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах 

комунальної власності Пирятинської міської ОТГ“ на 2019 рік“ виконані 

роботи по встановленню сучасних вентиляційних систем в ДНЗ „Пролісок“, 

підписано договір на поставку нових енергоефективних конфорок для 

харчоблоку в ДНЗ „Берізка“. 

 

Охорона здоров’я 

В напрямі підтримки первинної медико-санітарної допомоги упродовж 

січня-вересня 2019 року за „Програмою закріплення спеціалістів медичної 

галузі в селах Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“ спрямовано кошти в сумі 

16,5 тис.грн. на оплату оренди житла фельдшера Калиновомостівського ФАПу. 

За „Програмою розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської АЗПСМ, 



Калиновомостівського і Олександрівського ФАПів на 2019 рік“ придбано 4272 

доз туберкуліну (120,0 тис.грн.), відшкодована вартість знеболюючих 

препаратів та медикаментів згідно із постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 

„Про впорядкування безоплатного та пільогового відпустку лікарських засобів  

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань“  62 хворим (24,5 тис.грн.), компенсована 

вартість лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального 

дієтичного споживання особі, яка хворіє на рідкісні (орфанні) хвороби (27,6 

тис.грн.). Кількість сімейних лікарів станом на 01.10.2019 року становить 7 

осіб, кількість укладених декларацій на обслуговування із сімейними лікарями, 

включаючи педіатрів,  12878 (82%). 

З метою забезпечення надання вторинної медичної допомоги жителям 

громади Пирятинською центральною районною лікарнею за 9 місяців 2019 року 

з бюджету міської ОТГ спрямовані кошти в сумі 1282,6 тис.грн., а саме: на 

відпущення пільгових медикаментів 23 хворим (18,2 тис.грн.), лікування в 

стаціонарних відділеннях 16 хворих (3,9 тис.грн.), проведення зубного 

протезування 4 пільговиків (11,9 тис.грн.), на придбання миючих засобів, 

ПММ, медичних бланків (123,0 тис.грн.), медикаментів для реанімації, 

реактивів для лабораторій, витратних матеріалів для операцій, дезактиваційні 

засоби (179,6 тис.грн.), на трьохразове лікування у денному стаціонарі (79,6 

тис.грн.), оплату послуг з охорони наркотичних засобів, звʼязку (59,4 тис.грн.),  

на поточні видатки у вигляді субвенції – 400,0 тис.грн. (оплата енергоносіїв), 

для придбання інсуліну (210,0 тис.грн.). За 9 місяців 2019 року у стаціонарних 

відділеннях Пирятинської ЦРЛ проліковано 2215 жителів ОТГ (60% від 

загальної кількості), в поліклінічному відділенні послуги надані 54,1 тис.осіб з 

числа жителів ОТГ (63,7%). 

 

Соціальний захист 

Заходами Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2019 рік охоплено 2,5 тис.осіб різних пільгових 

категорій, на фінансування заходів спрямовано 800,8 тис.грн. 

Також досить широка цільова аудиторія, на яку орієнтовані заходи 

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2019 рік, –                

2,3 тис.осіб, яким упродовж 9 місяців цього року надані послуги на суму    

131,3 тис.грн., крім того, на утримання Пирятинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямовано 198,1 тис.грн. 

Забезпечено соціальну підтримку обдарованих дітей - за Програмою 

„Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2019 році“ 13 учнів у трьох номінаціях отримали 

стипендії на загальну суму 50,2 тис.грн. Також надана соціальна допомога 

сім’ям з дітьми, що дало можливість в рамках „Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році“ оздоровити у таборах відпочинку 657 дітей. 

Для забезпечення тимчасової зайнятості населення були організовані 

громадські роботи в КП „Каштан“ та в управлінні соціального захисту 

населення Пирятинської РДА. За Програмою зайнятості на 2019 рік були 



працевлаштовані в середньому 8 осіб на місяць, з них 2 особи у сільській 

місцевості (117,2 тис. грн.). Крім того, реалізується Програма організації 

суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно 

корисних робіт, у 2019 році, відповідно до якої за 9 місяців 2019 року 

відпрацювало 6 осіб (28,4 тис.грн.). 

 

Спорт 

З метою розвитку фізкультури і спорту реалізуються програми розвитку 

фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації 

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 

районі Полтавської області на 2019 рік (упродовж 9 місяців 2019 року освоєно 

227,2 тис.грн.) та розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік                

(149,3 тис.грн.). Завдяки фінансуванню з бюджету міської ОТГ забезпечено 

участь у спортивних змаганнях команд різних вікових груп, покращено 

матеріально-технічну базу Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи, а 

саме: придбано три сучасних тренажери, м’ячі футбольні та баскетбольні    

(32,5 тис.грн.), спортивну форму для легкоатлетів, футболістів, баскетболістів, 

спортивний інвентар. 

Окрема увага приділяється розвитку масового спорту за місцем 

проживання населення, зокрема дітей та молоді. Упродовж січня-вересня    

2019 року встановлено 1 спортивний майданчик (вул.Січових Стрільців, 

м.Пирятин), і станом на 01.10.2019 року на території громади наявні 25 дитячих 

та 8 спортивних майданчиків. Заходами Програми забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській 

міській ОТГ на 2019 рік передбачено встановлення до кінця року додатково ще 

4 майданчиків за рахунок Фонду розвитку територій області на суму            

790,0 тис.грн. 

 

Суспільство 

Для підвищення юридичної грамотності населення реалізується Програма 

правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської 

ОТГ на 2017-2020 роки, відповідно до якої до кінця року будуть встановлені 

сіті-лайти відповідної тематики із загальним обсягом фінансування в сумі        

2,0 тис.грн.  

 

 Виконання місцевих (регіональних) програм, що включені до Плану 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік,  

продовжується. 

 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради  Солдатова І.В. 


