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ВСТУП 
 

План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (далі – План) розроблено виконавчим 

комітетом Пирятинської міської ради за участі депутатського корпусу міської 

ради, представників громадськості та бізнесу.  

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є Закони України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, „Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, „Про 

добровільне об’єднання територіальних громад“, „Про засади державної 

регіональної політики“, постанови КМУ від 16.03.2016 року № 200 „Деякі 

питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад“ (зі змінами). 

План спрямовано на досягнення стратегічних цілей: 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року   

№ 385; 

Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; 

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 

2018-2020 роки, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 575; 

Стратегії розвитку Пирятинської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 313 (із змінами 

затвердженими рішенням сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 серпня 2018 року № 246). 

Метою Плану є забезпечення динамічного, збалансованого розвитку 

народно-господарського комплексу громади, шляхом: 

підвищення економічного розвитку, 

створення комфортних умов на території населених пунктів, 

створення свідомої та активної громади з високою якістю життя. 

Структура Плану сформована на підставі Методичних рекомендацій 

щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30.03.16 року № 75, і складається з  

розділів: 

1. Аналітична частина. 

2. Цілі та пріоритети розвитку. 

3. Основні завдання та механізми реалізації. 

4. Моніторинг та оцінка результативності. 
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Розділ1. „Аналітична частина“ містить інформацію про стан розвитку  

основних галузей економіки і соціально-культурної сфери громади, бюджетні 

та фінансові характеристики, включаючи прогноз бюджету на 2020 рік, 

характеристику наявних проблем та SWOT-аналіз. 

Базовою основою Розділу 2. „Цілі та пріоритети розвитку“ є стратегічні 

цілі, визначені Стратегією розвитку Пирятинської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки. 

До Розділу 3. „Основні завдання та механізми реалізації“ включено 

перелік завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених у 

розділі 2.  

В окремих таблицях наведені переліки  місцевих (регіональних) програм 

та розвиткових проєктів. 

Розділ 4. „Моніторинг та оцінка результативності“ складається з 

індикаторів оцінки результативності виконання завдань і заходів Плану, та 

містить показники соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

ОТГ. 

Реалізація заходів Плану здійснюватиметься переважно програмно-

цільовим способом – будуть реалізовуватися 56 місцевих (регіональних) 

програм, принаймі 9 проєктів грантової підтримки. Підготовлено для реалізації 

у середньостроковій перспективі 20 розвиткових проєктів. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для вирішення 

нагальних проблем громади у 2020 році, за оцінками, становить 44,0 млн.грн., 

для реалізації розвиткових проєктів – 86,2 млн.грн. Основними джерелами 

фінансування Плану є кошти державного, обласного бюджетів та  бюджету 

міської ОТГ,  міжнародна технічна допомога, кошти місцевих суб’єктів 

господарювання, населення.  

Прогнозований обсяг бюджетних надходжень у 2020 році становить – 

112,4 млн. грн., з них надходжень від платників податків – 75,6 млн. грн., 

субвенції з інших бюджетів – 36,8 млн. грн. 

З метою залучення додаткових коштів для реалізації заходів Плану 

продовжиться співпраця з Українсько-швейцарським проєктом DESRO, 

програмою U-LEAD з Європою, Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва GIZ (GmbH), Шведсько-українським проєктом „Підтримка 

децентралізації в Україні“ SKL International, проєктом Академії Фольке 

Бернадотта, Фондом Чарльза Стюарта Мотта, проєктом Європейського Союзу 

„Угода мерів-Схід“, проєктом Global Communities, ініціативою ЄС „Мери за 

економічне зростання“, проєктами Ради Європи та програмами розвитку ООН.  

Обсяги фінансування заходів наведені виходячи з оціночних 

характеристик на час розроблення Плану і у разі необхідності можуть 

уточнюватись та доповнюватись.  

Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії 

Пирятинської міської ради за пропозиціями виконавчого комітету. 
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Перелік скорочень 
 

АЗПСМ  - амбулаторія загальної практики сімейної медиціни 

АЗС         - автозаправочна станція 

АПК        - агропромисловий комплекс 

АТ           - акціонерне товариство 

БО           - благодійна організація 

ДП           - державне підприємство 

ЗДО         - заклад дошкільної освіти 

ДЮСШ   - дитячо-юнацька спортивна школа  

ЗОШ        - загальноосвітня школа 

КП           - комунальне підприємство 

МСП       - малі та середні підприємства 

ОСГ         - особисте селянське господарство 

ОТГ         - об’єднана територіальна громада 

ПАТ        - публічне акціонерне товариство 

ПП          - приватне підприємство 

СГД        - субʼєкт господарської діяльності  

СЮТ       - станція юних техників  

ТОВ        - товариство з обмеженою відповідальністю 

ФАП       - фельдшерсько-акушерський пункт 

ФГ           - фермерське господарство 

ФОП       - фізична особа-підприємець 

ЦНАП    - центр надання адміністративних послуг 

ЦДЮТ    - центр дитячо-юнацької творчості 
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1. Аналітична частина 
 

1.1  Географічне розташування та ресурсна база  
 

Загальна площа території Пирятинської міської ОТГ – 9 914,5 га, у тому 

числі площа міста Пирятин – 1 188 га, площа сільських населених пунктів, які 

входять до міської ради, – 704,5 га, площа земель сільськогосподарського 

призначення – 6 426 га.  

 

Таблиця 1. Структура земель 

 

Категорія земель: Площа, га 

Землі сільськогосподарського призначення  6426,0 

Землі житлової і громадської забудови  

м. Пирятин  1188,0 

села Пирятинської ОТГ    704,5 

Землі лісогосподарського призначення    838,0 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення  

  246,0 

Інші землі    512,0 

Разом  9914,5 

 

Адміністративний центр – місто Пирятин, який розташований на відстані 

156 км від міста Київ, до обласного центру міста Полтави залізницею – 183 км, 

шосейними дорогами – 190 км, до міжнародного аеропорту „Бориспіль“ – 119 

км.  

Відстані до сільських населених пунктів від центру громади - міста 

Пирятин: с.Олександрівка – 12 км, с.Могилівщина – 2,5 км, с.Рівне – 3 км, 

с.Калинів міст – 6 км, с.Верхоярівка  – 2,5 км, с.Замостище –  2 км, с.Заріччя – 3 

км, с.Ївженки  – 1,5 км, с.Новоселівка – 4,1 км. 

Територія міської громади межує безпосередньо з Каплинцівською, 

Харківецькою, Великокручанською, Вікторійською, Сасинівською сільськими 

радами Пирятинського району, Тарасівською та Майорщинською сільскими 

радами Гребінківського району Полтавської області.  

Пирятинська міська ОТГ розташована у лісостеповій фізико - 

географічній зоні західної частини Полтавської області. Клімат помірно-

континентальний, переважно м’який, достатньо вологий. Зима малосніжна, 

нестійка, порівняно тепла, літо тепле і помірно вологе. Середня температура 

повітря за рік становить 7,6-8,6°С. Режим зволоження території створює в 

цілому позитивний баланс вологи в ґрунті. Ландшафт території громади 

включає в себе лівобережну заплаву низького рівня та декілька підвищень, які 
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вкриті лісом або трав’янистим покривом природного походження. Територією 

Пирятинської об’єднаної громади протікає 2 річки: Удай (протяжність – 327 

км) та Перевод (протяжність – 50 км). Ґрунти відносяться до таких основних 

типів: чорноземи, сірі лісні, піщані, заплавні, болотні. Найбільш розповсюджені 

– чорноземи, найродючіші види ґрунтів. До ресурсної бази громади належать, 

також,  поклади піску, глини, очерету. 

Через Пирятин проходить автошлях міжнародного значення М03 Київ-

Харків-Довжанський, який збігається з частиною європейського автомаршруту 

E40 (Кале-Брюссель-Краків-Київ-Волгоград-Ташкент-Алмати-Ріддер), а також 

автодороги до Сум, Чернігова та в напрямку міста Гребінка. Експлуатаційна 

довжина транспортної мережі загального користування: 135,5 км.  

Місто має проміжну залізничну станцію 4 класу на лінії Гребінка-Бахмач 

з навантажувально-розвантажувальною дільницею.  

Територія громади має розвинутий зв’язок та телекомунікації.  

До основних переваг географічного розташування та ресурсної бази 

громади відносяться: 

вдале географічне розташування на перехресті шляхів загальнодер-

жавного значення; 

відстань до столиці України м.Київ та чотирьох обласних центрів 

м.Полтава, м.Черкаси, м.Суми та м.Чернігів не перевищує 200 км; 

зручне транспортне сполучення та добра транспортна інфраструктура; 

помірно-континентальний клімат; 

багаті природні ресурси – 2 річки: Удай та Перевод, змішані ліси, родючі 

ґрунти, поклади піску, глини, очерету; 

кліматичні умови та якісний склад земель сприяють розвитку АПК. 

 

1.2 Демографія 
 

Кількість населення станом на 01.01.2019 року становить 16 802 особи, 

що на 67 осіб або на 0,4% менше, ніж на 01.01.2018 року. Смертність 

продовжує перевищувати народжуваність (протягом 2018 року народилось – 

109  осіб, померло – 245 осіб). За розподілом випадків смертей за окремими 

причинами найбільш поширеними причинами у січні–вересні 2019 року були: 

хвороби системи кровообігу  – 72,2%  осіб, від новоутворень – 13,2% осіб. 

Разом з тим, на тлі природного скорочення населення, спостерігається 

позитивне міграційне сальдо внутрішньої міграції (зареєстровано в громаді 

1664 особи, знято з реєстрації – 1592 особи). Що стосується зовнішньої міграції 

- кількість осіб, що виїхали на постійне проживання за межи України (5 осіб) 

перевищує кількість прибулих до населених пунктів громади (4 особи). 

 

Таблиця 2. Основні демографічні показники 

 
 01.01. 

2018 

 

Народилось Померло Внутрішня міграція 

 

Зовнішня 

міграція 

01.01. 

2019 
Зареєстровано Знято з Прибули Виїхали  
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реєстрації 

м.Пирятин 15425 102 218 1663 1580 4 5 15391 

с.Калинів Міст 340 2 7  2   333 

с.Замостище 177 1 6 1    173 

с.Верхоярівка 187 0 4     183 

с.Заріччя 210 0 2  3   205 

с.Ївженки 1 0 0     1 

с.Новоселівка 

(с.Голобородька) 

48 1 2     47 

с.Олександрівка 396 2 6  5   387 

с.Рівне 69 1 0  3   67 

с.Могилівщина 16 0 0  1   15 

РАЗОМ: 16869 109 245 1664 1594 4 5 16802 

 

За гендерним складом переважають жінки, їх частка в загальній кількості 

становить 56%, відповідно, частка чоловіків – 44%. 

За віковими ознаками населення характеризується таким чином: 

діти до 17 років – 2 683 особи (16%), 

особи працездатного віку, 18-59 років – 9 802 особи (58,3%), 

особи пенсійного віку, 60 років і більше – 4 318 осіб (25,7%). 

             

1.3 Ринок праці 
 

Станом на 01.01.2019 року ринок праці налічував  9802 осіб 

працездатного населення,  у тому числі жінок – 5490 осіб, чоловіків – 4312 осіб. 

По територіальному признаку більшість працездатного населення проживає у 

місті – 8910 осіб, на селі – 892 особи. Рівень демографічного навантаження на 

осіб працездатного віку становить 1,4 особи.  

В економіці громади зайнято 5726 осіб, або 58,42% від кількості 

населення працездатного віку. Найбільша частка зайнятого населення працює 

на підприємствах, установах, організаціях, які зареєстровані в ОТГ  – 3503 

особи, решта - зайняті особистим селянським господарством – 1272 осіб, 

забезпечують себе роботою самостійно (включаючи підприємців та осіб, що 

займаються індивідуальною трудовою та творчою діяльністю) – 785 осіб, 

працюють у субʼєктів господарювання, які не зареєстровані на території ОТГ – 

166 осіб.                                                                                                             

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

у другому кварталі 2019 року  оцінюється в розмірі  7 042 грн., що на 13,4% 

більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. 

 

Таблиця 3. Основні показники ринку праці 

 

Назва показника та одиниця вимірювання 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018  

рік  

2019 рік 
(станом на 

01.10.2019) 

1 2 3 4 5  

Кількість населення працездатного віку, осіб 9071 9122 9209 9802 * 

- у тому числі жінок, осіб 5080 5142 5238 5490 * 
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- у тому числі чоловіків, осіб 3991 3980 3971 4312 * 

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 304 277 216 222 267 

- у тому числі жінок, % 48,2 44,2 45,5 54,5 59,9 

- у тому числі молодь, % 33,5 29,8 29,5 27,0 23,2 

Рівень зареєстрованого безробіття, % 2,6 2,9 2,4 2,3 2,7 

У тому числі в сільській місцевості 11,5 11,8 12,5 15,5 10,6 

Кількість субʼєктів господарювання - 

юридичних осіб, що мають найману працю 
* * * 111 124 

Кількість фізичних осіб-підприємців, що 

мають найману працю 
* * * 171 259 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

одного штатного працівника  
2693 3298 5448 7280 7042 

* - інформація відсутня  

 

Рівень зареєстрованого безробіття (станом на 01.10.2019 кількість 

безробітних – 267 осіб, з них жінки – 160 осіб, молодь – 62 особи, сільського 

населення – 145 осіб) становить 2,7% від кількості населення працездатного 

віку. Пропозиція робочих місць на ринку праці в сільських населених пунктах 

значно менше ніж у місті, тому рівень безробіття у 3-4 рази вище, ніж в 

середньому по громаді.   

Взагалі ситуація із відтворенням людського капіталу у місті Пирятин 

виглядає краще, ніж у сільській місцевості. Сільське населення, передусім 

молодь, налаштовано до міграції у місто, де більш насичений ринок праці, 

розвинена інфраструктура і кращі умови для проживання. За відсутності 

організаційно-професійних навиків щодо ведення комерційної господарської 

діяльності, навіть члени особистих селянських господарств, що мають власний 

земельний фонд, не охоче займаються виробництвом та збутом агропродукції, 

вливаючись у ряди трудових мігрантів. Внаслідок зменшення кількості 

молодих людей актуалізується проблема „старіння“ сіл.  

За даними Центру зайнятості в порівнянні з початком року кількість 

безробітних зменшилась на 45 осіб, що пояснюється збільшенням сезонної 

пропозиції вакансій на весні  та в літку і станом на 01.10.2019 становить 267 

осіб. У січні-вересні 2019 року працевлаштовано 201 особу, у тому числі на 

новостворені робочі місця – 8 осіб.  

Найбільш привабливими для працевлаштування були галузі сільського 

господарства, переробної промисловості, торгівлі, освіті, охороні здоров’я, у 

сфері послуг.   

Існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. За 9 місяців 

2019 року зареєстровано 790 вакансій, на одну вакансію претендувало в 

середньому 3,2 особи. Разом з тим, кваліфікація більшості безробітних не 

відповідає вимогам роботодавців, оскільки це жінки після „сімейної фази“, 

працівники старших вікових груп або молодь з відповідним рівнем освіти але 

без досвіду роботи.  Проте, навіть особи, що мають необхідну кваліфікацію, не 

погоджуються на запропоновані умови праці, посилаючись або на неналежні 

санітарно-побутові умови праці або низькі заробітки ( у структурі вакансій за 

розмірами зарплати 76,3% належить мінімальній заробітній платі,  23,7% – до 

двох мінімальних заробітних плат). Це призводить до міграції працездатного 
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населення в інші регіони, країни,  як з метою тимчасових заробітків, так і для 

постійного проживання.   

Покращилася ситуація з легалізацією найманої праці в громаді. Так, 

питома вага субʼєктів господарювання-юридичних осіб, які мають 

зареєстровану найману працю зросла  з 41% у 2018 році до 44,4% станом на 

01.10.2019 року, фізичних осіб-підприємців (ІІ-ІV група) з 24,4% до 39,5%. 

Збільшення сектору легалізованої праці пояснюється активізацією роботи 

виконкому міської ради в напрямі виявлення та попередженння порушень 

законодавства про працю. Головним спеціалістом-інспектором з праці 

управління економіки ведеться широка інформаційно - роз’яснювальна робота 

спрямована на ознайомлення роботодавців про наслідки застосування 

нелегалізованої праці, найманих працівників стосовно їхніх прав та 

позбавлення соціальних гарантій в разі неофіційного працевлаштування. За 

січень-вереснь 2019 року ним відвідано 135 суб’єктів господарювання, а саме: 

заклади громадського харчування, павільйони, кіоски, господарчі магазини, 

автомийки, які працюють на території громади. Міською комісією з легалізації 

виплат заробітної плати та зайнятості населення з початку року проведено 11 

засідань комісії з них 5 виїзних. Обстежено 78 суб’єктів господарювання, 

легалізовано в добровільному порядку 23 особи, з них 4 зареєстрували 

підприємницьку діяльність. 

Для забезпечення тимчасової зайнятості населення були організовані 

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

населення Пирятинської РДА. Затверджена Програма зайнятості на 2019 рік, в 

якій було передбачено кошти на громадські роботи в сумі 378,5 тис. грн. за 

рахунок бюджету міської ОТГ. Відповідно до заходів програми за  період з 

квітня по вересень залучено до громадських робіт в середньому  8 осіб за 

місяць, з них 2 осіб у сільській місцевості з використанням коштів бюджету 

міської ОТГ в сумі 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, із річним обсягом фінансування 40,0 тис.грн. (за 9 

місяців 2019 року відпрацювало 6 осіб по 120 год., 1 особа – 180 год.). 

 

1.4 Стан розвитку інфраструктури за 9 місяців 2019 року 
 

1.4.1 Дорожньо-транспортне господарство 

 

Транспортна система відповідає вимогам виробничої і соціальної сфери, 

має розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних 

послуг, забезпечує міжрегіональні та зовнішньоекономічні звʼязки. 

До складу залізничного транспорту входять станція „Пирятин“ 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці. Щоденно 

ходять приміські поїзда на Гребінку, Прилуки, Бахмач, Ніжин. В літній період 

призначаються додаткові поїзди, які йдуть в Одесу, Миколаїв, Херсон, а також 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD
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в Білорусь, Росію. Залізнична станція „Пирятин“, окрім функції пасажиро-

перевезень, має у своєму розпорядженні навантажувально-розвантажувальну 

дільницю. 

Транспортна мережа автомобільних доріг загального користування 

становить 135,5 тис. пог. м., з неї питома вага автомобільних доріг з твердим 

покриттям – 32,0%.  

  

Таблиця 4. Структура дорожньої мережі 

 

Важливе значення для міжміських перевезень, зокрема для сполучення зі 

столицею та обласними центрами, мають автостанція Пирятин ТДВ 

„Полтаваавтотранс“ та автостанція ТОВ „Зелений Слон“ м.Київ.  

Мережа внутрішніх транспортних сполучень налічує 3 маршрути 

загального користування, у тому числі: міських – 2, приміських – 1. 

Забезпечення населення автобусним сполученням  становить 96,2% (не 

охоплено 643 особи, мешканців сіл Замостище, Ївженки, Олександрівка, 

Могилівщина, Рівне). На основних маршрутах задіяно 7  одиниць 

автотранспорту. На початку цього року перевізник ПАТ „Пирятинське АТП-

15343“ знов відмовився від здійснення перевезень за маршрутом „вул. Гагаріна 

– АС №1“ посилаючись на його збитковість, не вдалося залучити на цей 

маршрут також і інших перевізників. За 9 місяців 2019 року перевізникам 

відшкодовано з бюджету міської ОТГ за автобусні перевезення окремих 

пільгових категорій громадян 94,6 тис. грн, приміській залізниці – 75,2 тис. грн. 

Також, для обслуговування населення функціонує приватна служба таксі 

(близько 100 таксомобілів). 

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста складає 83,4 

км, в тому числі кабельних – 9,6 км, повітряних – 73,8 км. Експлуатується 1461 

одиниць світлоточок , в тому числі : 

526 одиниць LED світильників, 

845 одиниць натрієвих джерел світла, 

90 одиниць ртутних джерел світла. 

Упродовж січня-вересня 2019 року проведено капітальний ремонт 

дорожнього покриття на площі близько  3,8 тис. м
2
 вартістю 2210,8 тис. грн., 

поточний ремонт вулиць м.Пирятин (4691,5 тис. грн.). З метою створення 

доступних та безпечних умов в м.Пирятин збудовано тротуар по вул. 

Харківська площею 411 м
2
 на суму 523,5 тис. грн. Облаштовано спуски між 

Назва показника м.Пирятин, 

пог. м. 

 

Сільські населені 

пункти, пог. м. 

Разом, 

пог. м. 

 

Дорожня мережа 122398 13100 135498 

В т.ч. асфальтобетонним покриттям 34934 7330 42264 

 з грунтощебеневим покриттям 45018 2000 47018 

грунтових 14566 3770 18336 

тротуарів 27880 - 27880 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
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тротуарами та проїзною частиною вулиць для забезпечення доступності 

маломобільним групам населення . 

Придбано засіб візуальної фіксації (фотоапарат з GPS-навігатором) для 

привʼязки поточного (ямкового) ремонту до місцевості (20,0 тис. грн.). 

Проведено реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням LED-

технологій на 16 вулицях м.Пирятин та с.Рівне загальною протяжністю 11,46 

км, вартість робіт склала 1054,9 тис. грн.  

Станом на 01.10.2019: 

відсоток забезпеченості вуличної мережі нічним освітленням – 80-90%, 

відсоток вулично-дорожньої мережі, яка потребує капітального та 

поточного ремонтів – 70-80%, 

відсоток тротуарів, які потребують поліпшення – 85%. 
 

1.4.2 Економіка і підприємництво 
 

За даними Головного управління статистики у Полтавській області 

станом на 01.10.2019 кількість СГД-юридичних осіб, зазначених в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по 

населених пунктах громади, становить 280. Упродовж січня-вересня 2019 року 

створено 20 нових підприємств, сферою діяльності яких є сільське 

господарство, енерго-збереження, туризм, послуги для бізнесу та населення.  

Необхідно зазначити, що переважна більшість підприємств сконцентрована у 

місті – 268, в Олександрівці – 7,  Калиновому Мості – 3, у Верхоярівці – 2, в 

решті населених пунктах підприємства відсутні. 

Станом на 01.10.2019 року в населених пунктах громади здійснюють 

діяльність (оціночно) 796 фізичних осіб-підприємців. Упродовж січня-вересня 

2019 року зареєстрували діяльність 213 осіб, ліквідували – 140 осіб.  

З метою сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки громади 

реалізується План місцевого економічного розвитку, спрямований на створення 

сприятливого бізнес-середовища. Всі заплановані заходи плану у першому 

півріччі 2019 року успішно виконано, звіт затверджено експертами проєкту.  

За допомогою українсько-канадського проєкту ПРОМІС та Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій  облдержадімінстрації 

розроблено інвестиційний паспорт Пирятинської міської ОТГ (на українській та 

англійських мовах), який отримав диплом переможця конкурсу інвестиційних 

паспортів громад Полтавської області у 2018 році.  Розроблені та надруковані 

паспорт громади, каталоги місцевої продукції та виробів народних майстрів. 

Класифікація СГД за видами економічної діяльності свідчить, що 

основою структури місцевої економіки є АПК, в якому сконцентровані 

найбільш потужні промислові та сільськогосподарські підприємства. 

Підприємства АПК забезпечують роботою значну населення та визначальну 

частку надходжень до бюджету міської ОТГ.  

Промисловий комплекс налічує 12 підприємств, разом з тим, 

виробництво та реалізацію промислової продукції фактично здійснюють – 4, 

послуги промислового характеру надають – 4. Решта підприємств знаходяться у 
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стані припинення діяльності або банкрутства. Чисельність працюючих в галузі 

з початку року скоротилась на 24 особи і складає 950 осіб. 

 

Таблиця 5. Обсяг реалізації промислової продукції 

 
№ 

з/п 

Найменування підприємства, 

місцезнаходження 

Кількість 

працюючих, 

осіб 

Обсяг реалізації промислової 

продукції,   тис. грн. 

Січень- 

вересень 

2019р. 

Січень- 

вересень 

2018р. 

Темп 

росту,  

% 
01.10.

2019 

01.01. 

2019 

1. 1 

ТОВ „Пирятинський сирзавод“:  

м.Пирятин,                                   

вул. Сумська, 1 
639 670 

784100,0 

 

957600,0 

 

81,9 

 

2. 8 

Філія ДП „Державна продовольчо-

зернова корпорація України 

„Пирятинський КХП“: 

 м.Пирятин,                       

вул.Соборна, 52 

97 92 - - - 

3. 9 

ТОВ „Сільськогосподарське 

підприємство комбікормовий завод“:  

м.Пирятин,                    

вул.Урожайна, 12 

43 

 

 

 

43 - - - 

4. 1

0 

Пирятинська філія  

ТОВ „Баришівська зернова 

компанія“: 

м.Пирятин, 

вул. Південна 

63 63 - - - 

5. 1

1 

ТОВ „Пирятиндрев“:  

м.Пирятин, 

вул. Аврущенка, 55 

28 

 
27 

1887,20 

 
1993,57 94,66 

6. 1

2 

УВП УТОС:  

м.Пирятин,                              

вул. Єлени, 12 

16 

 
18 

241,28 

 
587,95 41,13 

7. 1

3 

ТОВ „Оріон“: 

м.Пирятин,                                    

вул. Веселкова, 84А 
15 12 

1415,80 

 

1322,20 

 

107,08 

 

8. 1

4 

ТОВ „ВК Будагромаш“:  

м.Київ,                                             

вул. Генерала Наумова, 48-А 
49 49 - - - 

 РАЗОМ 950 974 787644,28 961503,72 81,9 

 

Упродовж 9 місяців 2019 року обсяг реалізації промислової продукції 

склав 787,6 млн.грн , що на 18,1% менше ніж у відповідному періоді 2018 року.  

В перерахунку на одну особу населення цей показник становить 46 878,0 грн.  

В загальнообласному показнику питома вага місцевих промислових  

підприємств становить 1-2%. 
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Діаграма 1. Обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку                          

на одну особу населення, грн. 

 

 
 

В розрізі підприємств зниження допустили усі промислові підприємства, 

окрім ТОВ „Оріон“, яким забезпечено приріст обсягів реалізації продукції  на 

7,1%. 

Підприємства промисловості – інвестиційно активні. За даними 

щорічного опитування у 2018 році в цьому секторі оновлювалася матеріально–

технічна база, введені в експлуатацію нові виробничі потужності, зокрема, 

завершено будівництво зернового складу ТОВ „СПКЗ“ вартістю 38,0 млн. грн. 

Загальний обсяг залучених інвестицій склав 58,8 млн. грн., що на 35,5 млн. грн. 

менше ніж в 2017 році. Зменшення пояснюється завершенням в 2017 році 

дороговартісних об’єктів будівництва (третьої черги елеватора ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ вартістю 40,0 млн. грн. та трьох силосів 

зберігання зерна ТОВ „СПКЗ“ вартістю 21,4 млн. грн.). 

ТОВ „Пирятинський сирзавод“ є стратегічно важливим промисловим 

підприємством, яким забезпечується випуск 99,6% всієї промислової продукції 

в Пирятинській міській ОТГ та визначальна частка надходжень до бюджетів 

усіх рівнів. Торгова марка „Пирятин“, входить до групи кампаній  „Молочний 

альянс“ і є лідером у галузі виробництва сирів на Україні. На даний час на 

підприємстві виробляється до 27 видів сирів. Обсяг реалізованої продукції у 

січні-вересні 2019 року склав 784,1 млн.грн., що на 173,5 млн. грн. менше, ніж у 

січні-вересні 2018 року.  У звітному періоді вироблено: сирів та сирних 

продуктів твердих – 5107,6 тн, сирів сирних продуктів плавлених   – 1801,2 тн, 

молока питного та пряженого – 633,6 тн, кисломолочної продукція (кефір, 

ряженка, йогурт) – 487,1 тн, сметани – 172,1 тн, сухої молочної сироватки – 

3179,9 тн. Необхідно зазначити, що на експорт відвантажується майже 

половина виробленої продукції. На підприємстві працює 639 працівників 

(01.10.2019) або 67,3% від загальної кількості осіб, зайнятих в промисловому 

секторі економіки територіальної громади 

Виробничу діяльність вже декілька років не здійснювали, надаючи лише 

послуги промислового характеру у сфері зберігання  та доведення до 

кондиційних характеристик зернових культур – Філія ДП „Державна 

продовольчо-зернова корпорація України „Пирятинський КХП“ та ТОВ 

„Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“. Завдяки цим 

підприємствам разом з Пирятинським філіалом ТОВ „Баришівська зернова 

50217,3 
75326,2 

75437,5 

46878 

2016р. 

2017р. 

2018р. 

9 міс. 2019р.  
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компанія“ на теренах громади сконцентровано значний елеваторний потенціал 

(141,3 тис. тн одночасного зберігання зерна у рік). 

ТОВ „ВК Будагромаш“ зареєстровано у м.Київ, але розміщено на 

виробничій базі колишнього ПАТ„Пирятинський ливарно-механічний завод“.  

 На даний час надає послуги промислового характеру, а саме займається 

гарантійним, капітальним і поточним ремонтом техніки для лісового та 

сільського господарства і продажем запасних частин до неї. Підприємство є 

офіційним представником Харківського тракторного заводу ім. С.Орджонікідзе. 

В середньому здійснює зборку та ремонт 5-6 екскаваторів, навантажувачів, 2-4 

бурильно-кранові машини у місяць.  

З 2016 року поступово скорочували обсяги виробництва і на даний час 

повністю припинили діяльність підприємства з вироблення плодовоовочевих 

консервів, які пов’язані корпоративними зв’язками, ТОВ 

„Пирятинагроконсерв“ та ТОВ „Агрокон“. 

Не відновлена виробнича діяльність ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ і 

10.04.2018 стосовно цього підприємства порушено справу про банкрутство. 

З 2012 року на підставі наказу  Державного агентства України з управління 

державними корпоративними правами та майном в стані припинення шляхом 

ліквідації ДП „Завод „Прапор“.  

У структурі сільськогосподарської галузі переважає рослинництво. 

Тваринництво представлено невеликими фермами по вирощуванню корів, 

свиней, коней, птиці та розведенню бджіл.  

Станом на 01.01.2019 року у рослинницької галузі  зайняті 21 СГД. 

Усього в обробітку перебуває 4 200,0 га (на 118,0 га більше ніж на 01.01.2018 

року), з них лише 3,6% обробляється фізичними особами-підприємцями, решта 

– малими та середніми підприємствами. Місцеві грунтово-кліматичні умови 

обумовили розвиток неполивного землеробства. Основа рослинництва – 

зернове господарство. Зернові культури займають половину оброблюваної 

території. Вирощуються також олійні та кормові культури. 

Упродовж останніх років завдяки фінансовим вкладенням у сучасну 

агротехніку, біотехнології, нові способи захисту рослин, обробітку ґрунтів, 

рослинництво трансформується  в галузь інтенсивного високотоварного 

виробництва. Незважаючи на той факт, що у 2018 році інвестиції в галузь 

зменшились у 2,3 рази і становили 3 705,0 тис. грн., машино-тракторний парк 

продовжував оновлюватися. Так, підприємствами та виробниками 

сільськогосподарської продукції зареєстровано 15 одиниць сільсько-

господарської техніки (18 одиниць роком раніше). Слід зазначити, що в 

порівнянні з 2017 роком, в якому придбавалась як нова техніка так і та, що була 

у використанні, то в 2018 році закуплялась виключно техніка, що була у 

використанні. Звідси і пояснюється різке зменшення обсягу залучених 

інвестицій в галузь. 

У тваринництві на утриманні закладів соціальної сфери та підприємств 

малого бізнесу знаходиться 328 голів свиней та 33 корови, решта потреби 
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населення у мʼясопродуктах виробляється у приватних домогосподарствах або 

завозиться з інших регіонів.  

Спеціалізованим підприємством за 6 місяців 2019 року проінкубовано та 

реалізовано 464,0  тис.голів курчат, качок та гусей, що на 24,3% більше ніж за 

попередній рік. 

Бджільництво зосереджено переважно у приватних домогосподарствах. 

Станом на 01.10.2019 у громаді утримувалось 630 бджолосімей, які виробляють 

в середньому 15,75 тн меду на рік. 

На базі Пирятинського іподрому створено племінний репродуктор та 

тренувальний центр рисистого конярства, станом на 01.10.2019 року 

утримується 69 голів коней порід: орловський рисак, російський рисак, 

американський (стандартбредний) рисак та арабська чистокровна. В порівнянні 

з минулим роком кількість коней зменшилась на 35 голів, що пояснюється 

складним фінансовим станом підприємства, і змушує керівництво поступово 

продавати коней.  

Досить розвинений малий та середній бізнес. Найбільша частка як 

юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, сконцентрована у торгівлі 

(40-48%) та послугах (до 30%). Зокрема, добре розвинені послуги з 

обслуговування сільськогосподарського виробництва, громадського 

харчування, побутового обслуговування, виробництва виробів з дерева, 

будівельних матеріалів і конструкцій тощо.  

Торгівельно-побутова інфраструктура налічує: 1 ринок (ПП РССТ 

„Пирятинський ринок“); 2 торгово-розважальні комплекси (ФОП Бугайова 

Л.В., ФОП  Якименко А.І.); 3 супермаркети („Хвилинка, „Фора“, „АТБ“), 35 

закладів ресторанного господарства; 205 торгівельних об’єктів з реалізації 

продовольчих, непродовольчих та змішаних груп товарів; 1 обʼєкт у сфері 

спорту і туризму, 2 приватні стоматологічні кабінети; 38 об’єктів у сфері 

побутового обслуговування (лазні, перукарні, з пошиву та ремонту одягу, 

ремонту побутових приладів тощо), 4 об’єкти з надання послуг з вантажних 

перевезень та поштових відправлень; 3 інтернет-провайдери з надання послуг 

кабельного телебачення та безпровідного інтернету; 7 об’єктів із виготовлення 

та встановлення металопластикових вікон, дерев’яних та броньованих дверей; 3 

обʼєкти з надання фінансових послуг (ломбарди); 3 пункти збору вторинної 

сировини (макулатури, склотари); 20 аптечних закладів ( у тому числі 5 

ветаптек); 15 АЗС (у тому числі 3- газозаправні пункти).  

Послуги виробничого характеру надають: 2 цехи по виробництву меблів 

(ФОП Вірченко А., ФОП Коробка О.); 1 цех з виробництва керамічних виробів 

(ФОП Сьомін С.М.); 2 цехи з виробництва металевих конструкцій, металевих 

парканів, лісопильного та стругального виробництва (ФОП Сокур В.Ю., ФОП 

Симоненко О.В.); 1 міні-підприємство з ремонту холодильного обладнання 

(ФОП Довженко С.В.); 1 міні-підприємство з виробництва виробів із бетону, 

гіпсу та цементу, декоративних парканів (ФОП Мельникович М.М.); 1 міні-

підприємство з виробництва виробів із бетону, гіпсу та цементу (декоративні  

паркани) та тротуарної плитки (ФОП Чорнобиль А.Б.); 2 міні-пекарні з 
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виробництва хліба та хлібобулочних виробів (ФОП Яременко О.О. та ФОП 

Маслак О.В.); 2 цехи з виробництва макаронних виробів (ФОП Шокодько А.В., 

ФОП Тарасенко О.М.). 

Торгівельно-побутова інфраструктура продовжує розширюватися. 

Упродовж січня-вересня 2019 року в населених пунктах громади відкрито 14 

нових обʼєктів. 

На підставі оціночних характеристик упродовж січня-червня 2019 року  

обсяги роздрібної торгівлі товарами, роботами, послугами становили 154,0 млн. 

грн.,  обсяги послуг – 16,9 млн. грн., що у порівняних цінах відповідно на 2,9% 

та на 26,4% більше ніж за січень-червень 2018  року. Необхідно зазначити, що 

за питомою вагою обсягів торгівлі у загальнообласному показнику 

Пирятинська громада посідає 5 місце, поступаючись тільки місту Полтава та 

містам обласного значення (Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Мирогород).                                                     

Що стосується сфери послуг, то більша їх частина надається бюджетним 

організаціям, підприємницьким структурам в середині та за межі громади, 

частка послуг, що надаються населенню зросла проти січня-червня 2018 року 

на 3 відсоткових пункти і становить 21,0%. 

 

Діаграма 2. Показники діяльності підприємств торгівлі та послуг 

 

 
 

Упродовж січня-вересня 2019 року виконувалась Комплексна програма 

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу на 2018-2020 роки. Зокрема: 

регулярно поновлювалась інформація на веб-сайті міської ради у розділі 

„До уваги бізнесу“, яке містить інформацію про цінову ситуацію на ринках 

громади, вільні обʼєкти нерухомості комунальної власності, відомості з питань 

ведення бізнесу;  

проведено 3 зустрічі міського голови із представниками бізнесу у форматі 

„Ранкова кава з мером“;  

проведено конкурс „Кращий підприємець-2019“, відзнаки та грошові 

винагороди (10,0 тис. грн.) вручені шести номінантам у двох номінаціях під час 

святкування Дня міста; 

0 50 100 150 200 

обсяги роздрібного товарообігу 

обсяги послуг 

1 півріччя 2018 року, млн.грн. 1 півріччя 2019 року, млн.грн. 
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створена база даних електронних адрес підприємців (за їх згодою)  для 

інформування про актуальні гранти у сфері економіки, проведено два тренінги 

для представників бізнесу з метою заповнення аплікаційних форм для участі у 

проєктах міжнародної технічної допомоги; 

рішенням міської ради створено КП „Агенція розвитку Пирятинської 

міської ОТГ“; 

визначено переможців конкурс „Розвиваю бізнес в своїй громаді“, в 

якому взяли участь 3 бізнес-плани в сфері надання медичних послуг, 

громадського харчування і торгівлі. 

 

1.4.3 Житлово-комунальне господарство 

 

Міська рада є засновником пʼяти комунальних підприємств: 

КП „Каштан“ (Скочко В.І.) з надання послуг з благоустрою; 

КП „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) з надання послуг з 

водопостачання;  

КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ (Манько С.Л.) з 

надання послуг з водовідведення; 

КП „Готель „Пирятин“ (Фисун В.Ю.) на 50 місць надає послуги 

гостинності для туристів і гостів громади; 

КП роздрібної торгівлі „Райдуга“  (Соколовська Л. С.) реалізує 

підручники, книги, канцтовари. 

Фінансові плани по доходам за підсумками 1 півріччя 2019 року не 

виконано більшістю підприємств комунальної галузі. Загальний обсяг доходів 

склав 10 917,7 тис. грн., що на 1 896,9 тис. грн. або на 14,8% нижче, ніж 

передбачено планом. Разом з тим, КПРТ „Райдуга“ та КП „Готель „Пирятин“ 

забезпечили перевиконання планових показників відповідно на 113,1% та 4,7%. 

У звʼязку із заходами жорсткої економії планові видатки на здійснення  

оперативно-господарської діяльності знизили усі підприємства, окрім КПРТ 

„Райдуга“. Зазначене підприємство, внаслідок зростання купівельної вартості 

товарів, робіт, послуг, перевищило планові видатки на 37,3 тис. грн. або на 

12,4%. В загальному результаті собівартість послуг підприємств галузі у 1 

півріччі 2019 року  склала 10 590,8 тис. грн, що на 1 213,7 тис. грн. або на 10,3% 

менше плану. 

В цілому загальний фінансовий результат підприємств комунального 

сектора хоч і значно менший, ніж запланований, але позитивний – 326,9 тис. 

грн. (на 683,2 тис. грн. менше плану). Збитки в сумі 90,2 тис. грн. задекларувало 

лише КП „Пирятинський водоканал“. Сплачено податків і платежів до 

бюджетів усіх рівнів 3572,2 тис. грн., у тому числі до міського бюджету – 960,2 

тис. грн. 

Інвестовано в основні засоби комунальної сфери за рахунок усіх джерел 

фінансування 361,4 тис. грн. Основні напрями інвестицій – спортивні 

майданчики, дорожне обладнання, програмне забезпечення (КП „Каштан“), 

капітальні ремонти електродвигунів, автомобіля ГАЗ-2105, придбання 
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електролічильника (КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“), 

встановлення пластикових вікон, придбання холодильника, ліжок, постільної 

білизни (КП „Готель „Пирятин“).  

Чисельність працюючих в житлово-комунальному господарстві станом на 

01.06.2019 на 1 особу більше, ніж за аналогічну дату попереднього року, і 

становить 120 осіб.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника житлово-

комунальної сфери за січень-червень 2019 року коливається в залежності від 

підприємства  від 4,2 тис. грн. до 7,9 тис. грн., і становить 6,5 тис. грн. Рівень 

заробітків комунальників знаходиться майже на рівні середньомісячної 

номінальної заробітної плати по району (6 536 грн.). 

З метою розвитку житлово-комунального господарства Пирятинської 

ОТГ, створення комфортних умов проживання населення та вирішення 

проблемних питань у січні-вересні 2019 року проведена певна робота. 

У сфері водовідведення для покращення матеріально-технічної бази КП 

„Пирятинський водоканал“ придбана насосна частина MG1 80-200В, матеріали 

для заміни лінії водопостачання в с.Калинів Міст (134,6 тис. грн.). На окремих 

вулицях міста Пирятин встановлені нові люки, замінена запірна арматура, 

проведено поточний ремонт водомережі (92,5 тис. грн.). Оформлені права 

власності на земельні ділянки, на яких розташовані артезіанські свердловини, 

оплачені послуги спеціалізованих організацій для розробки плану відбору та 

витрат питних підземних вод на 2019 рік, отримано проєктно-технічної 

документації для технологічної схеми розробки ділянки родовища  питних і 

технічних підземних вод, спецдозволу на користування надрами (89,2 тис. грн.), 

дозвільна документація (112,6 тис. грн.).  

Для належного утримування доріг КП „Каштан“ придбано повітродувки, 

бензоріз, вібропліту, гудронатор; також придбано причіп одновісний та 

газонокосарку (188,3 тис. грн.), здійснювались заходи з благоустрою населених 

пунктів громади (3 688,1 тис. грн.).  

В рамках реформування житлово-комунальної сфери забезпечено 

сприяння розвитку ОСББ. Станом на 01.01.2019 року в громаді функціонувало 

17 ОСББ, упродовж 1 півріччя 2019 року до їх переліку додалось ще одне - 

ОСББ „Полтавська, 4“. Загальна кількість членів ОСББ на 01.07.2019 становить 

близько 700 осіб. Загальний фінансовий результат діяльності ОСББ у 2018 році 

позитивний. Середня вартість витрат на обслуговування будинку в перерахунку 

на одного співвласника коливається від 220 грн. до 250 грн. 

З метою підтримки матеріально-технічної бази ОССБ: 

за адресою: вул. Полтавська, 2, вул. Соборна, 16, Соборна, 45 з бюджету 

міської ОТГ виділено кошти в сумі 47,6 тис .грн. для створення обʼєднаної 

диспетчерської системи ліфтів міста Пирятин;  

за адресою: вул. Коцюбинського, 33 в м.Пирятин – 10,0 тис. грн. для 

обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного будинку. 

З метою належного утримання житлового фонду комунальної власності 

виготовлена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію системи 
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газопостачання квартири по вул. Європейська, 15, придбані матеріали для 

проведення поточного ремонту водопостачальної та водовідводної системи 

квартири по вул. Полтавська (20,2 тис. грн.). 

 

1.4.4 Енергозбереження 
 

З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів та зменшення 

викидів вуглекислого газу в навколишнє середовище в громаді вдосконалено 

вже існуючу систему енергоменеджменту, а отже напрями енергоефективності і 

енергозбереження визнані пріоритетними. 

На сьогоднішній день діє автоматизована інформаційна система 

„Енергосервіс: облік, контроль, економія“, яка включає інвентаризацію 

будівель та щоденний збір інформації про використання всіх видів 

енергоресурсів та води як в цілому по громаді, так і окремо по об’єктам. 

Автоматизована інформаційна система є одним із основних інструментів 

енергоменеджменту за допомогою якого приймається рішення про 

впровадження енергоефективних заходів. Завдяки впровадженю ряду 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів за січень-вересень 2019 року 

вдалося досягти економію використання усіх видів ресурсів в сумі 323,7 тис. 

грн., в той же час відмічається зростання обсягів спожитої холодної води – на 

12,4%.  

За 9 місяців 2019 року використано: 

електричної енергії 329 580 кВт/год, що на 29 947 кВт/год менше, ніж у 

відповідному періоді минулого року. Економія склала – 89 841 грн. або 8%; 

холодної води 6 508 м
3
, що на 810 м

3
 більше, ніж у відповідному періоді 

минулого року. Витрати зросли на 8 618 грн. або 14%; 

природнього газу 150 822 м
3
, що на 19 588 м

3
 менше, ніж у відповідному 

періоді минулого року. Економія склала – 167 477 грн. або 12%; 

вугілля 98 тн, що на 1,1 тн менше, ніж у відповідному періоді минулого 

року. Економія склала – 6 820 грн. або 1%; 

дров 24 м.куб., що на 25 м
3
 менше, ніж у відповідному періоді минулого 

року. Економія склала – 25 000 грн. або 51%; 

теплової енергії 184 Гкал, що на 18 Гкал менше, ніж у відповідному 

періоді минулого року. Економія склала – 34 518 грн. або 9%. 

Упродовж січня-вересня 2019 року були реалізовані заходи з енерго-

збереження: в ЗДО „Пролісок“ проведено утеплення горищного перекриття 

мінеральною ватою 200 мм (91,8 тис. грн.), здійснено утеплення цокольної 

частини пінополістиролом 20 мм (59,8 тис. грн.); в Центрі дитячої та юнацької 

творчості здійснено заміну ламп розжарювання на світлодіодні (3,5 тис. грн.); в 

опорному закладі Пирятинської ЗОШ I-III ступенів реконструйовано покрівлю 

із утепленням горищного перекриття 2 етап (1 347,0 тис. грн.). 

Окрім цього, реалізовано програму „Енергоефективність та енерго-

збереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ на 
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2019 рік“: встановлено локальні вентиляційні системи із рекуперацією в ЗДО 

„Пролісок“ (115,0 тис. грн.). 

В рамках проєкту „Енергоефективність у громадах II“ розроблено „План 

дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської ОТГ до 

2030 року“, який містить базовий кадастр викидів, оцінку ризиків і вразливості 

до змін клімату. А також, отримано спеціалізоване обладнання для проведення 

експрес енергетичних аудитів. 

Це впевнені кроки на шляху до енергоефективності та енергозбереження, 

в першу чергу через раціональне використання енергоресурсів, що дає 

можливість заощаджувати кошти бюджету громади та створювати комфортні 

умови для наших жителів. За допомогою вдосконаленої системи енергетичного 

менеджменту маємо перші результати, які дають економічний, соціальний, 

технічний та екологічні ефекти. 
 

1.4.5 Екологія 
 

Екологічна ситуація на території об’єднаної територіальної громади 

характеризується стабільним рівнем техногенного навантаження, що 

визначається стабільністю в економіці громади та вдосконаленням механізмів 

регулювання в галузі охорони довкілля. 

Основний вплив на стан екологічної ситуації на території об’єднаної 

територіальної громади роботою пов’язаний з діяльністю Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд, ТОВ „Пирятинський сирзавод“, 

автозаправочних станцій, сільськогосподарських підприємств, транспортно – 

комунікаційної сфери, та господарською діяльністю населення, що призводить 

до трансформації та деградації екосистем. 

За даними Головного управління статистики у Полтавській області обсяг 

викидів забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел 

забруднення становить 2,3 тис. тн, у тому числі діоксіду вуглецю – 2,2 тис. тн, 

від пересувних джерел забруднення – 20,6 тис. тн, у тому числі діоксіду 

вуглецю – 19,1 тис. тн.  

За загальною площею лісових насаджень Пирятинська ОТГ посідає 4 

місце в районі після Дейманівської, Каплинцівської, Білоцерківської сільських 

рад зокрема засаджено площу в 717,2 га, які відносяться до користування ДП 

„Пирятинське лісове господарство“ загальна площа користування якого 

становить 1123 га. На території міської ОТГ протікають дві річки: середня річка 

Удай (31 км) та  мала річка Перевод (4 км).  

З грудня 2011 року на території району в тому числі і на території 

об’єднаної громади працює Національний природний парк „Пирятинський“, 

діяльність якого спрямована на збереження, відтворення і ефективне та 

раціональне використання природних комплексів та об’єктів, які мають 

особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню 

та естетичну цінність. Силами ДП „Пирятинське лісове господарство“ та НПП 

„Пирятинський“ на території громади створено 6 місць для проведення 

відпочинку та туристично-рекреаційних заходів.  
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На території міської ОТГ існує паспортизоване сміттєзвалище, на якому 

проводиться реконструкція під полігон ТПВ. Крім того, в населених пунктах 

встановлено 196 баків для збору твердих побутових відходів. Загальний об’єм 

накопичуваних твердих відходів за 2018 рік з населених пунктів ОТГ становить 

38,3 тис. м
3
.  

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди проводять збір та очистку 

рідких стоків, середньо добовий скид становить до 2 тис. м
2
. Упродовж 2019 

року запроваджено нову послугу підприємства – з вивезення рідких відходів 

асенізаційним автомобілем. 

Впродовж звітного періоду в рамках реалізації проєкту 

міжмуніципального співробітництва з ТПВ   сільрадах-партнерах облаштовано 

додатково 35 контейнерних майданчиків. З метою виконання Закону України 

„Про відходи“ продовжується збір  пластикової пляшки на тетриторії ОТГ 

(встановлено  9 баків). 

 

1.4.6. Туризм і рекреація 
 

На теренах громади представлені такі види рекреаційної діяльності, як 

активний, пізнавальний види туризму, розваги та відпочинок. Протягом 

багатовікового розвитку міста Пирятина та приєднаних сіл накопичено багато 

історико-культурних та природних пам’яток, які є цікавими для любителів 

активного відпочинку. На території громади станом на 01.10.2019 року 

знаходяться:  

пам’яток культурної спадщини – 54;  

З них:  

археології – 1, 

історії – 29, 

містобудування та архітектури – 19, 

монументального мистецтва – 2, 

садово-паркового мистецтва – 2, 

об’єктів культурної спадщини національного значення – 1. 

Додатково виявлено 29 туристично привабливих об’єктів культурної 

спадщини, 8 архітектурних об’єктів ХІХ-ХХ століття, зокрема будинок 

дворянського зібрання (др. пол. ХІХ століття), які плануються до включення до 

переліку.  

Запроваджено 3 туристичних маршрути. На базі Пирятинського 

краєзнавчого музею функціонує туристичний маршрут „Славетна 

Пирятинщина“, який передбачає відвідування 10 об’єктів міста та району. На 

базі Національного природного парку „Пирятинський“ розроблені екологічна 

стежка „Острів Масальський“ та екотуристичний маршрут „Мальовничі 

краєвиди Пирятинщини“. Найцікавішою природною пам’яткою є лісопарк 

„Острів Масальський“ площею 47 га (землевласник – ДП „Пирятинський 

лісгосп“). Острів омивається річкою Удай, має естетичне природоохоронне 
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значення. Для кращого відпочинку облаштовано пляж та місце для заняття 

фізичними вправами.  

В рамках пропагування екоосвіти для молоді у  січні-вересні 2019 року на 

реалізацію заходів Програми взаємодії з Національним природнім парком 

„Пирятинський“ спрямовано 37,2 тис. грн. Працівники національного парку 

провели дві еко-школи (охоплено більше 50 дітей), кілька десятків еко-

екскурсій, конкурси для школярів міста, впродовж еко-стежини встановили 

лавки для туристів. 

 На території громади розвиненні ремесла: бджільництво, сироваріння, 

кераміка, ковальська справа, писанкарство, різьбярство, плетіння виробів з 

бісеру (прикрас), валяння з вовни, плетіння з соломки, різні види вишивки, 

мережива, художнього в’язання. Збереження цих видів народної творчості, 

відновлення загублених ремесл, є важливим з точки зору розвитку 

пізнавального аспекту туристичної діяльності. З метою популяризації народної 

творчості, особливо серед молоді, розроблено та надруковано Каталог 

народних майстрів та умільців Пирятинської міської ОТГ. Відтепер під час 

кожного культурно-масового заходу організуються виставки-продажі місцевих 

виробів, проводяться майстер-класи. 

З бюджету міської ОТГ щорічно фінансується Програма культурно-

мистецьких заходів, якою передбачено на 2019 рік 76 заходів, для реалізації 

яких виділено 396,1 тис.грн. Наймасштабніші свята збирають в Пирятині гостей 

із різних областей. Так, наприклад, міжрегіональний фестиваль творчості 

людей з інвалідністю „Крила надії“, обласний телешоу-конкурс „Естрадна 

Веселка“, фестиваль авторської пісні імені Володимира Прокопенка, карнавал 

„Королева бензоколонки“ - єдиний в Україні карнавал за мотивами фільму. У 

2019 році у Пирятині започатковано новий захід, що викликав суспільний 

резонанс та був висвітлений у всеукраїнських ЗМІ – показ автентичних 

костюмів „У моди немає часу“. Ці культурно-мистецькі свята збирають тисячі 

гостей Пирятинського краю. 
 

1.4.7. Освіта 
 

Мережа закладів освіти налічує 13 закладів, з них: 

7 закладів дошкільної освіти (584 вихованців), 

3 заклади загальної середньої освіти та 2 філії (2036 учнів), 

3 заклади позашкільної освіти (1116 вихованців). 

Усі заклади дошкільної освіти належать комунальній власності громади: 

ЗДО  №  2  „Пролісок“,  ЗДО  №  3  „Берізка“,  ЗДО  №  5  „Сонечко“,  ЗДО  № 6 

„Ромашка“, ЗДО № 7 „Червона Шапочка“, ЗДО „Калинка“ с. Калинів Міст, ЗДО 

„Ромашка“ с. Олександрівка. Загальна кількість вихованців станом на 

01.10.2019 становить 584 дітей. Функціонує 25 груп, з них: 5 груп раннього віку 

та 20 груп дошкільного віку. Освітній процес забезпечують 59 педагогічних 

працівників, з них – 40 з вищою освітою, 19 – з незакінченою вищою. 

Упродовж 9 місяців 2019 року в дошкільних закладах проведено роботи з 

заміни тепломережі (ЗДО № 5 „Сонечко“), капітальний ремонт харчоблоку та 
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покрівлі (ЗДО № 6 „Ромашка“), встановлено огорожу (паркан бетонний 170 м) 

та спортивний майданчик (ЗДО № 3 „Берізка“), утеплено горищнє перекриття 

мінеральною ватою, відновлено цоколь з утепленням та поточний ремонт 

відмосток, встановлені рекуператори, відремонтовані приміщення, встановлено 

металевий навіс центрального входу  (ЗДО № 2 „Пролісок“), зроблено 

поточний ремонт та придбано  обладнання для харчоблоку  (ЗДО № 7 „Червона 

шапочка“).  

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої 

освіти у 2019-2020 навчальному році забезпечували Пирятинський ліцей з 

Філією, Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 та Опорний 

заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 з 

Олександрівською філією. Станом на 01.10.2019 в закладах навчається 2 036 

учнів, середня ноповнюваність класів – 21,9, навчальний процес забезпечують 

193 педагогічні працівники. 

         

Таблиця 6. Інформація про завантаженість загальноосвітніх закладів 

 
Школи Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Середня 

наповнюваність 

класів 

Пирятинський ліцей  36 839 23,3 

Філія Пирятинського ліцею 9 134 14,9 

Пирятинська ЗШ І-ІІІ ст. № 4 22 572 26 

Опорний заклад Пирятинська ЗШ І-ІІІ ст. № 6 23 475 20,7 

Олександрівська філія Опорного закладу 

Пирятинської зш ЗШ І ст. 

3 16 5,3 

Всього 93 2036 21,9 

 

Створювались належні для навчання школярів: збільшено кількість учнів, 

для яких організоване гаряче харчування 86% (2018р. – 85 % ), забезпечено 

підвезення до місця навчання і додому 244 учні, що становить 100% від 

потреби. 

Проведено організаційні заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей і 

підлітків влітку 2019 року. У таборах відпочинку з денним перебуванням 

оздоровилось 657 дітей, що на 9 дітей менше від минулого року, в оздоровчих 

таборах області – 96 дітей (на 6 дітей більше від 2018 року), за межами області 

– 17 дітей (у минулому році – 25). 

Забезпечено доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, відкрито 13 класів з інклюзивним навчанням, у яких навчається 19 

дітей з особливими освітніми потребами, організовано індивідуальне навчання 

для 1 учня за станом здоров’я. Для проведення комплексної психолого- 

педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 

2 до 18 років, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення їх 

системного кваліфікованого супроводження на базі центру розвитку дитини 

„Долоньки“ з 27.09.2018 року працює інклюзивно-ресурсний центр відділу 

освіти, молоді та спорту міської ради. 
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Запроваджено нову модель надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам. 18 січня 2018 року підписано меморандум про співпрацю між 

Пирятинською міською радою та ПОІППО щодо розвитку освітньої галузі як 

важливої складової стратегії розвитку громади, у рамках якої проведено 

стратегічну сесію за участю батьків, педагогів та учнів, літню школу щодо 

впровадження засад Нової української школи, зустріч з Лушиним П.В., 

доктором психологічних наук, психоаналітиком, виїзні настановчі наради для 

вчителів-предметників, осінню сесію. У результаті співпраці об’єднана громада 

стала учасником німецько-українського проєкту „Мости партнерства задля 

розвитку місцевих громад“. 

У Пирятинському ліцеї та його філії  проведено поточний ремонт 

роздягальні та малого спортивного залу, ремонт туалетних кімнат, заміну 

дверей та панелей;   в Пирятинській ЗШ  I-III ступенів № 4 - поточний ремонт 

шкільного автобусу, бібліотеки, покрівлі спортивного залу та будівлі школи, 

електро-мережі, актового зщалу, системи опалення, класів початкової школи; в 

Опорному закладі Пирятинської ЗШ 1-Ш ступенів № 6 підготовлена площадка 

для спортивних тренажерів. 

Позашкільна освіта представлена Пирятинською дитячо-юнацькою 

спортивною школою (ДЮСШ), Пирятинською станцією юних техніків (СЮТ), 

Пирятинським центром дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ), в яких 

виховується 1117 дітей (56% від загальної кількості дітей). Вихованці 

отримують додаткову освіту в 74 гурткових групах.  

У закладах створено належні умови для вибору вихованцями видів 

творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків, вжито заходів 

для залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги, до різних форм 

позашкільної освіти.  

Вихованці закладів позашкільної освіти активні учасники учнівського 

самоврядування. Лідери учнівського самоврядування беруть участь у сесіях, 

засіданнях виконкому міської ради, затверджена та діє Програма 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“.  

За програмою „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“, відповідно до якої 

стипендії у трьох номінаціях у 2019-2020 навчальному році отримуватимуть 13 

учнів (94,5 тис. грн.). 

У Пирятинській СЮТ відкрито 18 гурткових груп, у яких навчається 306 

гуртківців за напрямками: спортивно-технічний, предметно-технічний, 

початково-технічний, художньо-технічний, військово-патріотичний. У 2019-

2020 навчальному році додатково відкрито гуртки „Юні десантники“, „Основи 

комп’ютерних технологій“, „Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання“. Вихованці активно приймають участь у обласних та 

всеукраїнських конкурсах. У вересні 2019 року вихованці гуртка Відеостудія 

„Креатив“ вийшли у фінал міжнародного відео фото конкурсу „Дитятко“. 

У Пирятинському ЦДЮТ станом на 01.10.2019 навчається 435 учнів, 

працювало 13 педагогічних працівників, із них 10 – основних працівників та 3 – 
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сумісники. Функціонує 26 гурткових груп та 16 гуртків за найменуванням за 

напрямками: художньо-естетичний, туристський, спортивний, гуманітарний. В 

Центрі намагаються створити такий комунікативний простір, у якому діти 

почуваються впевнено та комфортно, відчувають власну гідність і громадську 

відповідальність. Упродовж останніх років заклад входить в трійку кращих  

закладів позашкільної освіти області художньо-естетичного спрямування. 

Про високий рівень навчання в гуртках і творчих колективах закладу 

свідчать високі призові місця в конкурсах, фестивалях міського, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. Зокрема, у 2018-2019 навчальному 

році вихованці Пирятинського ЦДЮТ взяли участь у 32 таких заходах,  

отримали 12 перших місць, 8 других місць та 5 третіх місць.  

Упродовж 2019 року виконком міської ради наполегливо працював над 

покращенням умов перебування дітей у позашкільних закладах - проведені 

поточні ремонти приміщень, у ЦДЮТі – встановлено огорожу, триває ремонт 

основного фасаду, у СЮТі – облаштовано східці та навіс над входом.  

В цілому у січні-вересні 2019 року проведено капітальні та поточні 

ремонти закладів освіти на суму 4822,2 тис. грн., (в 2018 році – 3 340,4 тис. 

грн.), покращено матеріально-технічну базу на суму 2 714,5 тис. грн. (в 2018 

році –                  1 646,9 тис. грн.), усього витрачено на зазначені цілі 7 536,7 

тис. грн. (в 2018 році – 4 989,3 тис. грн.). 

 

Таблиця 7. Фінансування закладів дошкільної та загальної середньої 

 освіти у січні-вересні 2019 року 

 
Напрями 
фінансування 

Види робіт Сума, 
тис. грн. 

Види робіт Сума, 
тис. грн. 

 

Дошкільна освіта 
 

Назва закладу Капітальні та поточні ремонти 
– 2688,5 тис. грн. 

Покращення матеріально-технічної бази              

– 390,9 тис. грн. 

Пирятинський  

ЗДО ,,Берізка“ 

Встановлено огорожу 

(паркан бетонний 170 м) 

99,3 Придбано та встановлено 

тіньові навіси на 

майданчиках (3 шт.),  

виробничі столи, пральна 

машина, м’який інвентар, 

твердий інвентар 

 

 Встановлено спортивний 

майданчик 

83,6   

 
Встановлено огорожу 

(сітка металева 40 м) 

4,9   

 Разом: 263,9 Разом: 76,1 

Пирятинський 

ЗДО ,,Пролісок“ 

Утеплення горищного 

перекриття мін ватою  

58,9 Газові плити, пральна 

машина, витяжний зонт на 

харчоблок, ліжка дитячі, 

газонокосарка, праска, 

пилосос, м’який інвентар, 

оновлення посуду 

 

Відновлення цоколю з 

утепленням  

35,0 

Поточний ремонт 

відмосток  
50,0 
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Поточні ремонти 

приміщень ЗДО  
30,0   

Встановлення 

рекуператорів  
115,0   

Встановлення 

металевого навісу 

(центральний вхід)  

5,2   

 Разом: 396,6 Разом: 102,5 

Пирятинський 

ЗДО ,,Червона 

шапочка“ 

Поточний ремонт 

харчоблоку та придбання  

обладнання для 

харчоблоку 
 

195,2 Придбання м'якого інвентарю   

 Разом: 215,2 Разом: 20,0 

Пирятинський 

ЗДО №6 

„Ромашка“ 

Капітальний ремонт 

харчоблоку та 

покрівлі  закладу 
 

1451,4 Технічний нагляд,  

м’який інвентар, посуд, 

бензокоса, конвектор, 

жарочний шкаф, швейна 

машинка, електром’ясорубка, 

поточний ремонт 

 

 Разом: 1530,8 Разом: 79,4 

Пирятинський 

ЗДО ,,Сонечко“ 

Заміна тепломережі 83,1 Тіньові навіси 

М'який інвентар 

Посуд  

Меблі для помічника 

вихователя 

Заміна лінолеуму 

 

 Разом: 83,1 Разом: 60,9 

Калиновомостів

ський ЗДО 

„Калинка“ 

Ремонт коридору та 
туалетній кімнати 

1,9 Виробничі столи - 2 шт., 

дитячі ковдри, матраци, 

подушки, комплект дитячої 

білизни, посуд на харчоблок,  

канцтовари, миючі засоби, 

електричні конфорки, 

періодичні видання 

 

 Разом: 1,9 Разом: 31,0 

Олександрів- 

ський ЗДО 

,,Ромашка“ 

Ремонт трьох туалетних 
кімнат, холу, пральної  

197,0 Шафи длля роздягання  

 Разом: 197,0 Разом: 21,0 

 

Загальна  середня освіта 
 

Найменування 
закладів 

Капітальні та поточні ремонти 
– 2133,7 тис. грн. 

Покращення матеріально-технічної 
бази – 2323,6 тис. грн 

Пирятинський 

ліцей 

Поточний ремонт 

роздягальні 

82,7 Дошки шкільні, телевізори, 

шкільні меблі (осередок 

вчителя, стінки, стільці, 

комплекти учнівські), 

лабораторні меблі, 

ноутбуки, комплекси 

очищення води 

 

Поточний ремонт малого 

спортивного залу 

66,2 

 

Поточний ремонт 

туалету ліцею 

38,3 

Встановлення 

перегородок  в туалеті 

64,6 

Разом: 251,8 Разом: 938,7 
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На теренах громади функціонує заклад вищої освіти - Пирятинська філія 

ПВНЗ „Європейський університет“ І-ІІ рівня акредитації. Навчальний заклад 

готує фахівців із п’яти спеціальностей: „Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа“, „Право“, „Облік і оподаткування“, „Екологія“, „Комп'ютерна 

інженерія“.  

Філія Пирятин- 

ського ліцею 

Заміна дверей та панелей 189,4 Штори, м’ясорубка  

Разом: 189,4 Разом: 10,5 

Пирятинська 

ЗШ I-III 

ст.№ 4 

Поточний ремонт 

автобуса 

40,5 Шкільні меблі; 

сухий басейн з кульками;  

полички навісні для сушки 

посуду; 

спортивний інвентар; 

мультимедійне обладнання; 

мережеве обладнання 

(роутери, модеми, сервер); 

холодильник; 

жалюзі; 

комп’ютерне обладнання 

(маршрутизатор, мишка, 

клавіатура); 

зварювальний апарат; 

запасні частини до 

бензокоси; 

господарчі та будівельні 

товари; 

електрична сушарка для рук; 

електролобзік; 

халат медичний, халати 

нейлонові; 

шини на шкільний автобус; 

дизельне паливо; 

канцтовари (папки, папір, 

ручки, олівці, калькулятор); 

періодичні видання; 

друкована продукція 

(свідоцтва про освіту); 

пісок 8 тон, гранвідсів; 

запчастини до автомобіля; 

книжкова продукція; 

кнопка до болгарки. 

 

Поточний ремонт 

приміщення бібліотеки 

49,7 

Послуги з поточного 

ремонту покрівлі 

приміщення спортзалу 

69,9 

Послуги по поточного 

ремонту 

електропроводки 

приміщення школи (вул. 

Соборна, 38) 

49,9 

Послуги з поточного 

ремонту актової зали 

198,7 

 

Поточний ремонт 

системи опалення  

3,5 

Капітальний ремонт 

покрівлі Пирятинської 

ЗШ I-III ст.№4 

(Соборна, 38) 

1188,7 

Поточний ремонт класів 

початкової школи 

23,016 

Разом: 1624,1 Разом: 983,9 

Опорний заклад 

Пирятинська 

ЗШ I-III 
ст.№ 6 

Підготовка площадки 

для спортивних 

тренажерів 

68,4 Інтерактивна дошка; 

комплект меблів для класів, 

їдальні,  

актового залу, трудового 

класу; 

спортивний інвентар  для  

учнів з особливими  

освітніми потребами;  

вишка-тура. 

390,6 

 Разом: 68,4 Разом: 390,6 
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Станом на 01.09.2019  в закладі навчалося 130 студентів, які можуть 

навчатися на денній формі навчання, одночасно поєднуючи навчання і на 

заочній формі за іншою спеціальністю.  
 

 

1.4.8. Культура 
 

У громаді діє мережа закладів культури і мистецтва:  

 Пирятинський  культурно-громадський центр; 

 Пирятинський краєзнавчий музей;  

 Пирятинська школа мистецтв (школа естетичного виховання);  

 Калиновомостівський сільський Будинок культури;  

 Олександрівський сільський клуб;  

 Пирятинська публічна бібліотека; 

 Калиновомостівська сільська бібліотека;  

 Олександрівська сільська бібліотека.  

Пирятинський краєзнавчий музей функціонує з 1967 року. На даний час в 

п’яти залах музею, загальна площа яких 160 кв.м, до огляду пропонується 

майже 2000 експонатів, які знайомлять з історією Пирятинського краю, 

починаючи з доісторичних часів і закінчуючи сьогоденням. Всього в музейних 

фондах зберігається до 12000 експонатів. Серед унікальних експонатів, які 

музей отримав протягом 2018-2019 років, дукачі та печатки XVIII-XIX століття, 

особисті речі історика-архівіста Івана Бутича (нагороди, фото, універсали).  

У Пирятинській школі мистецтв навчається 320 учнів, працюють 22 

викладачі. Заклад має 6 відділів: народний, фортепіанний, оркестровий, 

мистецький, сольного співу, теоретичний. Учні навчаються грати на 

фортепіано, баяні, акордеоні, гітарі, скрипці, бандурі, трубі, саксофоні, 

віолончелі. Діти опановують спів, хореографію (народно-сценічний танець) та 

образотворче мистецтво. Учні є постійними переможцями обласних конкурсів 

„Юний віртуоз“, „Джерела надії“, „Музичний калейдоскоп“, та Всеукраїнського 

- „Класичний меридіан“. 

За 9 місяців 2019 року проведено 50 культурно-мистецьких заходів, які 

відвідало близько 35,0 тис. осіб. На проведення заходів використано 234,1 тис. 

грн.  

У 2019 році Пирятинська ОТГ створила власну Публічну бібліотеку, яка 

успадкувала частину книжкових фондів районної бібліотеки. Основні 

показники роботи закладу на  01.10.2019:  

книжковий фонд – 59 312 книг; 

зареєстровано читачів (дорослих та дітей) – 2 548 осіб; 

кількість приходів користувачів до бібліотеки, що зареєстрована у 

формулярі (відвідуваність), за 9 місяців 2019 року – 9 809; 

використано документів (книговидача) – 2 8122. 

Серед постійних користувачів бібліотеки жителі Пирятинської ОТГ, 

Пирятинського району, Гребінківщини, Чорнухинщини. Найбільшим попитом 
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у 2019 році користуються: у дорослих – Стефан Цвейг „Новели. Лист 

незнайомки“, серед дітей – Ольга Купріян „Солоні поцілунки“. Бібліотека 

комп’ютеризована, підключена до Інтернету, до послуг користувачів 6 

комп’ютерів. 

 Сільські бібліотеки збільшили свої фонди за 9 місяців 2019 року. Так, 

загальний книжковий фонд Калиновомостівської сільської бібліотеки – 9 303 

книги, з них 112 нових, на придбання яких з бюджету використано 10 000 грн. 

Книжковий фонд Олександрівської сільської бібліотеки – 7 329 книг, з них 113 

нових, на придбання яких витрачено 9989 грн. з бюджету міської ОТГ. 

З метою розвитку культурного простору упродовж січня-вересня 2019 

року покращена матеріально – технічна база закладів культури, а саме:  

в Пирятинській школі мистецтв проведено поточний ремонт приміщень, 

відремонтовано систему теплопостачання, придбано електрогитару, звуко-

підсилюючу та комп'ютерну техніку, костюми на загальну суму 180,3 тис. грн.;   

з метою придбання компʼютерної техніки, нової літератури, забезпечення 

підписки періодичних видань бібліотечних закладів Пирятинської міської ОТГ 

використано 162,9 тис. грн.; 

для Пирятинського краєзнавчого музею придбано нові виставкові вітрини 

на суму 105,6 тис.грн.;  

загальна сума коштів  на покращення послуг клубних закладів склала 

375,1 тис. грн., а саме: проведено ремонт фасаду та сходів Олександрівського 

сільського клубу (186,5 тис. грн.), закуплено акустичні та радіосистеми, 

ноутбук для Пирятинського культурно-громадського центру. 

 

1.4.9. Охорона здоровʼя 
 

Для обслуговування жителів громади функціонують Пирятинська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини та два фельдшерсько- 

акушерські пункти в селах Олександрівка і Калинів Міст, що входять до КП 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради.   

Кількість сімейних лікарів станом на 01.10.2019 року – 7 осіб, рівень 

забезпеченості первинної ланки сімейними лікарями на 10,0 тис. населення – 

4,3, відсоток населення ОТГ, що обслуговується лікарями сімейного типу – 

100%. Відповідно до Закону України „Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення“ кількість укладених декларацій на 

обслуговування із сімейними лікарями, включаючи педіатрів, становить 12 878 

(82%), не заключеними залишаються 2 820 декларацій (18%). Фінансування 

господарської діяльності закладу здійснюється за рахунок Національної служби 

здоровʼя України та місцевих бюджетів. 

На території громади, також, знаходиться заклад вторинної медицини - 

Пирятинська центральна районна лікарня, яка обслуговує жителів як обʼєднаної 

громади, так і сільських рад району. До складу лікарні входять  відділення:  

акушерсько-гінекологічне, терапевтичне, хірургічне, неврологічне, інфекційне, 

педіатричне, анестезіології та інтенсивної терапії. Стаціонарна та поліклінічна 
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допомога надається при щоденному функціонуванні допоміжних підрозділів в 

складі: клінічно-діагностічної лабораторії, баклабораторії, рентгенологічного 

відділення, відділення переливання крові, фізіотерапевтичного відділення, 

кабінетів УЗД, фіброгастроскопії, фінкціональної діагностики, кабінету 

„Довіра“, приймального відділення, рентген-кабінету, відділення переливання 

крові, реанімації. Ліжковий фонд Пирятинської ЦРЛ становить 120 ліжок, крім 

того, 30 хворим надається амбулаторна допомога на денному стаціонарі. 

За 9 місяців 2019 року у стаціонарних відділеннях Пирятинської ЦРЛ 

проліковано 2 215 жителів ОТГ (60% від загальної кількості), в поліклінічному 

відділенні послуги надані 54,1 тис. осіб з числа жителів ОТГ (63,7%). 

Упродовж січня-вересня 2019 року з бюджету міської ОТГ на підтримку 

та розвиток первинної медичної допомоги спрямовано кошти в сумі 118,6 тис. 

грн., а саме: на оплату оренди житла фельдшера Калиновомостівського ФАПу 

(16,5 тис. грн.), придбання 4 272 доз туберкуліну (120,0 тис. грн.), 

відшкодування вартості 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“ відповідно 47 та 25 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.). 

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  1 282,6 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.), трьохразове лікування у денному стаціонарі (79,6 тис. 

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

проводиться  на поточні видатки у вигляді субвенції – 400,0 тис. грн. 

(енергоносії), для придбання інсуліну (210,0 тис. грн.). В рамках сприяння 

розвитку екстренної медичної допомоги планується виділення 15,0 тис. грн. на 

придбання сумок-укладок для бригади ЕМД. 

 

1.4.10. Фізкультура і спорт 
 

Важливою складовою соціально-економічної політики Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади є розвиток фізичної культури та 

спорту. Досить розгалужена система фізкультурно-спортивних закладів і 

станом на 01.10.2019 року функціонують: 
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Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) налічує 5 

спортивних відділень: баскетбол, легка атлетика, футбол, боротьба сумо, 

дзюдо; 

Фізкультурно-спортивний клуб ,,Оранжевий м’яч“; 

Пирятинська районна організація ВФСТ „Колос“ АПК України; 

Пирятинська районна Федерація волейболу;  

Міський шаховий клуб „Дебют“; 

Футбольний клуб ,,Пирятин“  (юнаки та дорослі); 

функціонують 3 спортивних зали. 

У Пирятинській ДЮСШ виховується 431 учень, заняття проводяться у 31 

групі, усього тренерів-викладачів  – 13, з них штатних – 9. Вихованці школи  

постійні переможці та призери обласних змагань, три з них входять до складу 

юнацької збірної команди області з баскетболу, шість – до юнацької збірної 

команди  області з легкої атлетики.  

З грудня 2015 року в спортивній школі працює відділення сумо. За 

короткий строк учні відділення досягли значних успіхів на національному та 

європейському рівні - призерами чемпіонату України стали 24 вихованці. За 

2019 рік тренером Анточуком П.В. підготовлено 2 майстри спорту, 6 кандидатів 

у майстри спорту, 60 чемпіонів та призерів області. 

За комплексною оцінкою показників діяльності спортивних шкіл області  

директора Пирятинської ДЮСШ Горбачова Олександра Васильовича визнано 

кращим.  
З метою розвитку галузі реалізуються міські програми: „Розвитку  

фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України“ 

(упродовж 9 місяців 2019 року освоєно 277,2 тис. грн.) та „Розвитку 

пріоритетних видів спорту на 2018 рік“ (149,3 тис. грн.). Забезпечено участь у 

спортивних змаганнях команд різних вікових груп, покращено матеріально-

технічну базу Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи: придбано три 

сучасних тренажери (36,0 тис.грн.), м’ячі футбольні та баскетбольні (32,5 тис. 

грн.), спортивну форму для легкоатлетів, футболістів, баскетболістів, 

спортивний інвентар. В рамках реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету Пирятинської міської ОТГ придбано палки для скандинавської ходи 

пільговим верства населення (17,9 тис. грн.). Зроблено ремонт медичного 

кабінету спортивної школи.                                                                                                                                                           

З метою відзначення юних спортсменів громади ДЮСШ втретє 

проведено  свято „Спортивний зорепад“.  Влітку працює спортивно-оздоровчий 

табір „Старт“, в якому відпочивають 75 учнів. 

Завдяки підтримці галузі вдалося досягти високих спортивних результатів 

у змаганнях різного рівня: 

Вихованці відділення з легкої атлетики посіли перші місця - на обласному 

легкоатлетичному кросі, чотироборстві „Дружба“, чемпіонаті області серед 

команд ДЮСШ області; 
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на Чемпіонаті України серед молоді з легкої атлетики О. Полтавець стала  

3 призером; І.Безсмертна посіла 3 місце у стрибках у висоту серед дівчат; 

вихованець тренера Холода А.М. 3 місце серед юнаків з бігу на 3000 м; 

збірні команди ДЮСШ з футболу  посіли перше місце в обласній 

спартакіаді школярів, 2 місце – у дитячо-юнацькій футбульній лізі;  

усього підготовлено 260 призерів обласних змагань, 187 спортсменів-

розрядників.  

Окрема увага приділяється розвитку масового спорту по місцю 

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 з вуличними тренажерами (по вул. Соборна,  вул. Київська, 

вул. Пушкіна в м.Пирятин та в с.Калинів Міст), спеціального обладнання для 

облаштування сектору для стрибків у довжину та висоту з розбігу, 

волейбольного майданчика та тенісного столу. Витрати на придбання 

обладнання разом з монтажем здійснюються з обласного бюджету (Фонд 

розвитку територій області) в сумі 790,0 тис. грн.  
 

1.4.11. Соціальний захист 
 

З метою підвищення соціального захисту у виконкомі міської ради 

ведеться облік вразливих верств населення, що мешкають в громаді. Так, на 

обліку перебувають: 

148 малозабезпечені сім’ї; 

44 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

8 членів сімей загиблих в період бойових дій та дій, прирівняних до 

таких; 

335 осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

987 осіб з інвалідністю, незалежно від групи та причини інвалідності; 

151 учасник антитерористичної операції, 

135 внутрішньо переміщених сімей, 

23 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

79 дітей з інвалідністю, 

23 особи молодіжного віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, 

135 багатодітні сім’ї, 

91 сім’я з новонародженими дітьми, які потребують соціальної 

підтримки. 

З метою підтримки зазначених категорій населення реалізуються 3 

місцеві (регіональні) програми: Комплексна програма соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2019 рік, Програма соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді на 2019 рік, Стипендії міської ради 
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обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

2019 році. За 9 місяців 2019 року на заходи програм, якими охоплено майже 2,5 

тис. осіб, спрямовано             1 233,8 тис. грн. 

В рамках державно-приватного партнерства та з метою соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та 

членів їх сімей за кошти бюджету міської ОТГ виготовлено 100 карток зі 

знижками на товари та послуги торгівельних підприємств, які розташовані у 

м.Пирятин, станом на 15.10.2019 картки отримали 30 осіб. Виготовлені та 

розміщені на закладах загальної середньої освіти меморіальні дошки памʼяті 3 

загиблих учасників АТО. 

Станом на 01.10.2019 року для покращення якості надання соціальних 

послуг управлінням  соціального захисту населення Пирятинської райдерж-

адміністрації та здійснення якісного обслуговування осіб пільгових категорій за 

рахунок бюджету міської ОТГ придбано папір, канцтовари, комплектуючи для 

компʼютерної техніки, оплачені послуги звʼязку за пересилку особових справ на 

загальну суму 28,0 тис. грн.  

За звітній період 2019 року з метою посилення уваги до потреб старшого 

покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів, ветеранів 

праці, військової служби, ветеранів війни, учасників бойових дій, активізації 

волонтерського руху, виховання патріотизму та мужності серед молодого 

покоління за рахунок бюджету міської ОТГ придбані квіти, подарунки, 

ритуальні вінки, організована гра „Джура“ для учнів шкіл  на суму 18,6 тис. 

грн. 

Станом на 15.10.2019 на обліку Пирятинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувають 23 сімʼї/особи (у них 

36 дітей), які опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають на 

території Пирятинської міської ОТГ. Соціальними послугами охоплено 119 

сімей/осіб, яким надано 238 соціальних послуг. За місцем проживання 

здійснено початкові оцінки потреб 23 сімей, 2 сімʼї (2 дітей) влаштовані в 

кризовий центр на тимчасове проживання. Забезпечується соціальне 

супроводження прийомної сімʼї та дитячого будинку сімейного типу, у яких 

виховуються 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Спільно з Пирятинським районним сектором філії Державної установи 

„Центр пробаціїˮ в Полтавській області проводиться соціальна робота з 21 

особами молодіжного віку, засудженими до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі (з них 7 осіб поставлені на облік в 2019 році) спрямована на 

профілактику асоціальної поведінки, надається інформація з питань 

працевлаштування, отримання державної соціальної допомоги. 

В 2019 році працівниками Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді відвідано за місцем проживання – 37 сімей (75 

дітей) з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при народженні 

дитини, та багатодітних родин. Матеріальну допомогу в розмірі 2,0 тис. грн. 

отримали 29 породіль, допомогу медикаментами при пологах в пологовому 
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відділенні Пирятинської ЦРЛ – 13 породіль на суму 16,2 тис. грн., картками зі 

знижками – 28 сімей з новонародженими дітьми. 

Протягом 2019 року проведені: відкритий регіональний фестиваль 

творчості людей з інвалідністю ,,Древній Пирятин“, в якому взяли участь 70 

учасників з 12 міст та районів Полтавської та Чернігівської областей; соціальна 

акція „Школярик“, в ході якої 45 дітей із сімей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах та дітей із багатодітних сімей, які йдуть до 1-го класу 

отримали набори канцтоварів; інформаційна компанія щодо формування 

здорового способу життя (розміщено 4 сіті лайти та 2 бігборди); тренінг ,,Базові 

навички медіатора шкільних служб порозуміння“; 2 благодійні акції, з метою 

збору допомоги на лікування Піроговій Олені (18,0 тис. грн.) та Шевченку 

Сергію (10,3 тис. грн.) та інші. 

Спільно з БО ,,Світло надії“ реалізується проєкт ,,Підлітки поза увагою: 

поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 

вразливих підлітків в Україні“, в рамках якого охоплено 143 клієнта, яким 

надано 540 консультацій, роздано 216 контрацептивів, проведено 22 тестування 

на ВІЛ-інфекцію. 

При виконкомі міської ради створена та діє комісія з придбання житла 

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на 

засіданнях якої вирішується питання щодо виплати в 2019 році 1 особі з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошової компенсації для 

придбання житла в сумі 326,6 тис. грн. 

Для виконання повноважень з питань захисту прав дитини на території 

Пирятинської ОТГ в червні 2018 року до структури виконавчого комітету 

введено посаду головного спеціаліста з питань захисту прав дітей. За січень-

вересень 2019 року сформовано базу даних: 

дітей до 18 років, які проживають на території ОТГ (3 333 особи); 

дітей, які навчаються у закладах інституційного догляду за заявами 

батьків (13 дітей); 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (6 дітей); 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

проживають на території ОТГ (44 дитини); 

особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку при 

виконкомі Пирятинської міської ради (15 справ). 

У закладах освіти у квітні 2019 року організовано та проведено місячник 

правовиховної роботи. 

Для запобігання негативним проявам в дитячому середовищі та 

обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, 

інших громадських місцях у вечірній та нічний час на території Пирятинської 

міської ради 19 грудня 2018 року виконкомом прийнято рішення № 416 „Про 

обмеження перебування дітей у закладах сфери розваг, громадського 

харчування“. В березні 2019 року створено робочу групу для здійснення 
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моніторингу за перебуванням неповнолітніх у закладах сфери розваг та 

громадського харчування. Відповідні моніторинги проводяться щомісячно. 

Щомісячно проводяться обстеження умов проживання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Протягом звітного періоду надано 14 соціальних послуг. 

В рамках „Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт“, упродовж 9 місяців 2019 

року 7 осіб відбули покарання в КП ,,Каштан“ (використано 50,0 тис. грн. з 

бюджету міської ОТГ). 

Станом на 01 жовтня 2019 року соціальними послугами Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району скористалися 1195 жителів Пирятинської ОТГ, з них на 

платній основі 401 громадян. У закладі діють  4 відділення. Відділенням 

денного перебування обслужено 455 осіб. У відділенні стаціонарного догляду 

для постійного або тимчасового проживання станом на 01.10.2019 року 

 перебуває 9 жителів ОТГ, усього з початку року послугу „догляд 

стаціонарний“ отримали 11 осіб.  Відділенням організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги надано послуги 671 особам. У відділенні 

соціальної допомоги вдома за  9 місяців 2019 року обслужено 295 громадян, з 

них на платній основі 43 особи. Всі соціальні робітники відділення соціальної 

допомоги вдома забезпечені велосипедами, спецодягом та сумками. 
 

1.4.12. Безпека і цивільний захист 
 

Згідно із Кодексом цивільного захисту України функціонує Пирятинська 

міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Полтавської області. На території міської громади розміщено: 1 

хімічно-небезпечний об’єкт, 32 потенційно-небезпечних об’єкти та 15 об’єктів 

підвищеної небезпеки.  

З метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій розроблені плани 

реагування на надзвичайні ситуації та затверджений перелік підприємств, 

установ та організацій, які будуть задіяні у разі евакуації населення та ліквідації 

надзвичайної ситуацій (служби енергетики, захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин, інженерна, комунальна-технічна, медична, зв’язку і 

оповіщення, протипожежна, торгівлі та харчування, охорони громадського 

порядку). Для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення 

надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, організацій та населення у місті Пирятин знаходиться 

система оповіщення. 

При міській раді створені комісії:  з питань техногенно екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (у січні-вересні 2019 року проведено 6 

засідань), протиепізоотична комісія (1 засідання), евакуаційна комісія (не було 

засідань), комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру (не було засідань) і Штаб з ліквідації надзвичайних 
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ситуацій (не було засідань), які здійснюють оперативне реагування на 

надзвичайні ситуації та події в громаді.  

Упродовж 9 місяців 2019 року надзвичайних ситуацій, а саме: порушень 

нормальних умов життя і діяльності людей на об’єктах або територіях, 

спричинених аваріями, катастрофами, епідеміями, стихійним лихом, 

епізоотією,  епіфітотією, великими пожежами, застосуванням засобів ураження, 

що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, не 

виникало.  

Разом з тим, зафіксовані небезпечні події техногенного або побутового 

характеру: пожеж – 28, дорожньо-транспортних пригод – 25.  

Всі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками ДПРЧ-19 

Пирятинського районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області. З 

метою забезпечення підрозділу обладнанням, що дає змогу оперативно 

проводити першочергові роботи з ліквідації наслідків надзвичайних подій, 

придбано мотопомпу (50,0 тис. грн.), а також для продовження газопостачання 

пожежної частини встановлено обладнання для дистанційної передачі даних з 

лічльника газу пожежної частини (22,0 тис. грн.).  

З метою забезпечення належного  місцевого військового управління, а 

саме: виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової 

служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і 

транспортних ресурсів, Пирятинському райвійськкомату надано допомогу в 

сумі 156,2 тис. грн. У січні-вересні 2019 року за кошти бюджету міської ОТГ 

забезпечена доставка призовників на збірний пункт під час призову „Весна- 

2019“,  виконання заходів з розшуку осіб, які ухиляються від військової 

служби, облаштовано територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки населення. В рамках програми „Територіальна оборона 2019“ 

придбані 2 комплекти касок кевларових, бронежилетів, баків та термосів для 

води. 

Для покращення матеріально-технічного забезпечення особого складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції обʼєднаних сил на сході Україні, за 9 місяців 2019 року 

використано 129,9 тис. грн. – придбано обладнання спеціального призначення. 

З метою підтримки військової частини А1499, яка розташована у 

м.Пирятин, виділено з бюджету міської ОТГ кошти в сумі 59,8 тис. грн на 

облаштування огорожі, автономного електричного живлення та освітлення, 

забезпечення первинними заходами пожежегасіння. До кінця року планується 

виділити ще 75,2 тис. грн. на ремонт та відновлення дахів (сховищ), 

виготовлення технічної документації та встановлення пожежної сигналізації.  

 

1.4.13. Є-врядування та адміністративні послуги 

 

Сьогодні питання функціонування Центрів надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) розглядається не тільки через призму якості, законності, 

дотримання термінів, а й через призму децентралізації, що призводить до 
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значного розширення переліку послуг, що надаються через ЦНАП, більша 

частина яких делеговані. 

Впродовж січня-вересня 2019 року Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради (ЦНАП) працював над 

організацією надання адміністративних та муніципальних послуг, 

вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства та 

потреб громадян, наповненням реєстру громади, розширенням переліку послуг, 

підключенням Олександрівського старостату до електронного документообігу, 

підвищенням рівня професіоналізму працівників, доступністю громадян до 

послуг, як в місті, так і в сільських населених пунктах. 

На сьогодні через ЦНАП можна отримати 172 послуги, що на 28 послуг 

більше, ніж на відповідну дату 2018 року.  За 9 місяців 2019 року через ЦНАП 

виконкому Пирятинської міської ради  надано 17 317 послуг, що на 18% більше 

за відповідний період 2018 року (14 813 послуг), з них: 

реєстрація нерухомого майна – 1 162; 

реєстрація підприємницької діяльності – 205; 

архітектура і містобудування – 219; 

реєстрація громадського об’єднання – 4; 

муніципальні – 9 272; 

земельні та екологічні – 1 194; 

соціальні – 14; 

пожежна безпека – 2; 

сім’я і діти – 361; 

ветеринарні – 7; 

житлово-комунальні – 84; 

держгеокадастр – 421; 

паспорт громадянина, реєстрація – 4 372. 

Адміністратори ЦНАП працюють у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, електронному 

документообігу АСКОД, Реєстрі територіальної громади SQS ЦНАП. 

З 26 березня 2019 року для покращення сервісу надання адміністративних 

послуг запроваджено послуги з оформлення біометричних документів: 

паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та закордонних паспортів. 

Упродовж звітного періоду оформлено та видано 332 ID-картки та 480 

закордонних паспортів. 

Продовжується робота в рамках реалізації Договору про співробітництво 

територіальних громад по реалізації спільного проєкту з надання якісних 

адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому 

Пирятинської міської ради жителям сільських громад Великокручанської, 

Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського 

району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської 

області, який зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 

02.07.2018 за № 197.  В ході виконання Договору відповідними рішеннями 
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визначені особи в сільських радах, які виконують обов’язки адміністраторів, 

затверджені їх посадові обов’язки та отримані ними ключі електронного 

цифрового підпису. Придбано та встановлено ліцензійне забезпечення 

електронного документообігу АСКОД громадах – партнерах. У Дейманівській 

та Каплинцівській сільських радах сформовано та підключено автоматизовану 

систему формування та ведення реєстру територіальної громади в 

електронному вигляді ЦНАП-SQS, а також електронний документообіг 

АСКОД. Укладена угода про партнерство між Пирятинською міською радою та 

компанією NIRAS Sweden AB, згідно якої буде надана технічна допомога у 

вигляді забезпечення технікою та меблями. Додатково затверджений перелік 

послуг та графік роботи адміністраторів ЦНАП на ВРМ, внесені відповідні 

зміни до Положення та Регламенту ЦНАП. 

За 9 місяців 2019 року ЦНАП відвідали експерти соціологічної агенції 

„ФАМА“ та Проєкту Академії Фольке Бернадотта, представники місцевого  

самоврядування  Черкаської, Луганської та Полтавської областей, експерти 

Програми „U-LEAD з Європою“, делегації ДП „Український науково-дослідний 

і проєктний інститут цивільного будівництва „УКРНДПІЦИВІЛЬБУД“, АТ 

„Молочний альянс“. Для популяризації роботи ЦНАП проведено 19 екскурсій 

для учнівської молоді шкіл.  

Підвищення кваліфікації адміністраторів міського ЦНАПу залишається 

пріоритетним напрямком діяльності Центру.  

З метою покращення взаємодії ЦНАПу з виконавцями послуг проведено 

ряд робочих зустрічей з представниками Головного територіального управління 

юстиції у Полтавській області та управління державної міграційної служби 

України в Полтавській області.  

Для забезпечення доступності громадян та надання послуг за місцем 

проживання людям похилого віку, інвалідам, громадянам, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні та самостійно не можуть прийти до ЦНАПу, працює 

„Мобільний офіс“. За 9 місяців 2019 року послугами „Мобільного офісу“ 

скористалось 19 осіб. 

Для оцінки якості надання адміністративних послуг у ЦНАП у кожного 

адміністратора та на вхідній частині ЦНАП встановлено таблички                     

„Розкажи нам про свої враження від візиту до ЦНАП“, виготовлені  Офісом 

реформ адміністративних послуг, які дозволяють  налагоджувати комунікації з 

відвідувачами через сервіс гугл-карт (GOOGLE maps). 

В рамках відстеження результативності та виявлення суспільної думки в 

ЦНАП постійно розміщені анкети у вільному доступі. Громадяни заповнили 

239 анкет, які мають позитивні відгуки та пропозиції щодо надання послуг 

МРЕО і супутніх послуг ксерокопіювання. 

Для додаткового моніторингу якості надання адміністративних послуг у 

ЦНАП є бокси зі смайликами,  в які мешканці вкидають талони на чергу 

(„усміхнених“ – 389, „сумних“ – 0) та „Книга відгуків і пропозицій“– 5 

схвальних відгуків. 
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За підсумками обласного конкурсу „Кращий ЦНАП – 2019“ Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради нагороджено дипломом за розширення послуг. З нагоди Дня міста 

колектив ЦНАП нагороджений Почесною грамотою Пирятинської міської ради. 
 

1.4.14. Розвиток сільських територій 
 

До складу Пирятинської міської ОТГ входять два старостати: 

Олександрівський та Калиновомостівський. Загальний обсяг коштів бюджету 

ОТГ, залучений в економічний розвиток старостатів за січень-вересень 2019 

року становить 840,8 тис. грн. 

 

Олександрівський старостат поєднує села Олександрівка, Рівне, 

Могилівщина. Станом на 01.10.2019 року тут проживає 469 жителів, з них 207 – 

чоловіків, 262 – жінок. Аналіз вікової структури показує, що 16% жителів 

старостату (75 осіб) становлять особи вікової групи від 0 до 17 років, 31% (147 

осіб) – від 18 до 39 років, 30% (141 особа) – від 40 до 59 років, 23% (106 осіб) – 

60 і більше років. Економічно активне населення складає 288 осіб. 

На території старостату функціонують: 

Олександрівська філія Опорного закладу Пирятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6;  

Олександрівський дошкільний навчальний заклад „Ромашка“;  

Олександрівський сільський клуб;  

Олександрівська сільська бібліотека;  

Олександрівський фельдшерсько-акушерський пункт;  

віддалене робоче міце Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконкому Пирятинської міської ради;  

2 магазини продовольчих товарів і 1 кафе;  

готель „Дальнобой“ ФОП Рикун А. (21 номер на 49 місць); 

1 автозаправна станція;  

1 СТО. 

 

Упродовж січня-вересня 2019 року на території старостату були 

проведені такі роботи: 

поточний ремонт приміщення ЗДО „Ромашка“ за адресою: 

с.Олександрівка (150,0 тис. грн.); 

поточний ремонт ганку адмінбудинку за адресою вул. Центральна, 4, 

с.Олександрівка (28,5 тис. грн.); 

поточний ремонт проїзної частини вул. Центральна в с.Олександрівка  

(41,5 тис. грн.); 

поточний ремонт проїзної частини вул. Молодіжна в с.Олександрівка 

(62,7 тис. грн.); 

поточний ремонт проїзної частини вул. Кукурудзяна в с.Олександрівка 

(54,6 тис. грн.); 

поточний ремонт проїзної частини вул. Шевченка в с.Олександрівка (41,8 

тис. грн.); 
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поточний ремонт фасаду Олександрівського сільського клубу за адресою 

вул. Центральна, 7, с.Олександрівка (186,5 тис. грн.); 

виготовлення проєктно-кошторисної документації „Реконструкція та 

впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в 

Олександрівській філії Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 1, 

с.Олександрівка“ (50,2 тис. грн.); 

реконструкція вуличного освітлення в с.Рівне (КТП-461) (137,6 тис.грн.); 

реконструкція вуличного освітлення в с.Рівне (КТП-464) (67,4 тис. грн.). 

 

До складу Калиновомостівського старостату входять села Калинів 

Міст, Верхоярівка та Замостище. Загальна кількість жителів старостату станом 

на 01.01.2019 року становить 689 осіб. Вікова структура населення розподілена 

наступним чином: 11% жителів старостату (77 осіб) становлять особи вікової 

групи від 0 до 17 років, 33% (228 осіб) – від 18 до 39 років, 28% (196 осіб) – від 

40 до 59 років, 28% (188 осіб) – 60 і більше років. Економічно активно 

населення складає 424 особи (61,5%).  

На території старостату функціонують: 

Дошкільний навчальний заклад „Калинка“;  

Калиновомостівський сільський будинок культури;  

Калиновомостівська сільська бібліотека;  

Калиновомостівський фельдшерсько-акушерський пункт;  

віддалене робоче місце Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконкому Пирятинської міської ради;  

4 магазини продовольчих товарів; 

ТОВ ,,Агрокомплекс“, 

ТОВ ,,АгроВіка“, 

ПП ,,Калиновомостівське“. 

Упродовж січня-вересня 2019 року на території старостату були 

проведені такі роботи: 

поточний ремонт покрівлі Калиномостівського будинку культури за 

адресою: с.Калинів Міст, вул. Тімірязєва, 12  (20,0 тис. грн); 

триває реконструкція водогону по вул. Фестивальна в с.Калинів Міст. 
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1.4.15. Картографічні матеріали 
 

Мапа адміністративних меж Пирятинської міської ОТГ 
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1.5. Фінанси і бюджет 
 

Загальний бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади (із врахуванням міжбюджетних трансфертів,  без  врахування  власних  

надходжень  бюджетних  установ) за  9 місяців 2019 року становив 109 539,8 

тис. грн., що на 1,6% більше, ніж заплановано. Необхідно зазначити, що 

третина бюджету громади (29,2%) наповнюється за рахунок дотацій з 

державного і обласного бюджету. Так, у січні-вересні 2019 року до бюджету 

міської ОТГ надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 33 893,8 тис. грн. 

 

  

Діаграма 3. Структура доходної частини бюджету міської ОТГ 

за 9 місяців 2019 року 

 

 
 

 

Доходна частина загального фонду,  без  врахування  міжбюджетних  

трансфертів склала 75 491,1 тис. грн. (вище плану на 3,8%), спеціального 

фонду – 154,9 тис. грн. (або  більше  в  2,4  рази).  

Основними факторами перевиконання  стало  надходження  акцизного  

податку  від  реалізації  пального.  

Що стосується спеціального фонду, перевиконання  пов’язане  із  

надходженням  коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного 

пункту  в  сумі  83,1 тис. грн.,  в  тому  числі  від  ПАТ „Концерн Галнафтогаз“ 

– 68,9 тис. грн.,  ТОВ „Баришiвська зернова компанiя“ – 14,2  тис. грн. на тлі 

запланованих надходжень від екологічного податку (71,8 тис. грн.). 

 

 

 

 

 

власні 

надходжен

ня 
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Діаграма 4. Структура загального фонду бюджету міської ОТГ  

за 9 місяців 2019 року, без трансфертів 

 

 
 

Бюджетоформуючими податками у структурі надходжень до загального 

фонду  бюджету  міської  об’єднаної  територіальної  громади   залишаються 

податок та збір на доходи фізичних осіб (41,9%), акцизний податок (32,1%), 

місцеві податки і збори (24,2%). 

 

Діаграма 5. Структура видаткової частини бюджету міської ОТГ  

за 9 місяців 2019 року, тис. грн. 

 

 
 

Видаткова частина бюджету, без врахування власних надходжень 

бюджетних установ, склала 96 245,0 тис. грн., що становить 79,5% від плану. В 

порівнянні до минулого року видатки  збільшились  на  184,4  тис. грн.,  або на 

0,2%. Видаткову частину по загальному фонду використано в сумі 86 701,1 тис. 

грн., по спеціальному – 9 543,9 тис. грн.    

Аналіз галузевої структури видатків свідчить, що переважна більшість 

коштів спрямовується на фінансування соціально-культурної сфери (64,2%). 

Питома вага галузі державного управління у загальній сумі видатків становить 

13,0%, кошти на будівництво – 9,6%, житлово-комунальної сфери – 4,4%. 

У звітному періоді з бюджету громади направлено міжбюджетних 

трансфертів на суму 8 427,1 тис. грн, з них 4 164,8 тис. грн. спрямовано на 

61771,3 
4188,5 

12511,85 

9277,2 

8427,1 

69,05 

Соціально-культурна сфера 

ЖКГ 

Управління 

Будівництво 
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фінансування галузі охорони здоров’я;  3 560,1 тис. грн. спрямовано  на  галузь  

соціального захисту  населення;  427,1 тис. грн. – на безпеку;  205,9 тис. грн.  – 

на освіту; 37,2 тис. грн. –  на екологію;  32,0 тис. грн. – інші трансферти. 

 

Прогнозні показники 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

Доходна частина загального фонду бюджету міської ОТГ на 2020 рік 

прогнозується в розмірі 112 398,7 тис. грн., в тому числі: 

 

Назва податку Сума 

(тис. грн.) 

Податки та збори 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 47 288,2 

Акциз 2 500,0 

Плата за землю 13 067,0 

Єдиний податок 10 180,0 

Плата за надання адміністративних послуг 837,1 

Інші податки 1 727,7 

Всього доходи загального фонду, без врахування 

міжбюджетних трансфертів 

75 600,0 

Міжбюджетні трансферти, що будуть надходити до загального фонду 

бюджету міської ОТГ з державного бюджету у 2020 році 

Базова дотація 2 345,9 

Освітня субвенція 34 452,8 

Всього трансфертів 36 798,7 

 

1.6. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади  
 

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%.  

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 8.  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 
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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 

 

В наслідок реалізації завдань та заходів Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік вдалося вирішити ряд 

проблемних питань громади. Разом з тим, частина питань ще потребує 

вирішення, зокрема у приоритетних сферах, наведених у таблиці. 

 

Таблиця 9. Перелік проблемних питань для вирішення у 2020 році  

за видами діяльності 

 

Економіка та 

підприємництво 

 нестача вільних земель комунальної власності стримує розвиток 

сільськогосподарського та промислового виробництва; 

 припинення діяльності окремих підприємств внаслідок високої 

конкуренції на ринках товарів, робіт, послуг; 

 орієнтація місцевих товаровиробників лише на регіональні ринки 

стримує нарощування виробництва; 

 не легалізована робоча сила, призводить до втрачання  надходжень до 

бюджету міської ОТГ та соціальних гарантій працівників;  

 низький рівень обслуговування у сферах торгівлі, громадського 

харчування, побутових послуг  СГД та продавцями; 

 відсутність фінансової підтримки, прийнятних умов кредитування для 

малого та середнього підприємництва. 
 

Демографія і 

ринок праці 

 продовжується природний спад населення за рахунок значного 

перевищення смертності над народжуваністю; 

 стабільно високою залишається смертність  внаслідок  серцево-

судинних, онкологічних захворювань, від нещасних випадків, отруєнь і 

травм як у чоловіків, так і жінок, а також алкоголізму, наркоманії; 

 посилення міграційних потоків осіб молодого віку за межі громади з 

метою працевлаштування до Польщі, Чехії, Німеччини та інших країн 

стає фактором, що негативно позначається на ринку праці; 

 народжуваність зменшується через безплідність шлюбних пар, 

збільшення гінекологічних захворювань, генетичних відхилень, 

несприятливих екологічних умов, а також із економічних причин; 

 невідповідність професійно-кваліфікованого рівня осіб, що 

перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку праці. 

Особливо стосується молодих фахівців – у зв’язку з вимогами 

керівників підприємств щодо наявності досвіду роботи; 

 гендерна нерівність у працевлаштуванні - більше половини вакансій, 

які надходять з підприємств, орієнтовані на працевлаштування 

чоловіків, а на обліку в службі зайнятості, більше жінок; 



50 
 

 проблеми із заповненням вакансій з мінімальною заробітною платою, 

що надані роботодавцями до центру зайнятості; 

 тіньова зайнятість населення, не можливість реально оцінити ситуацію 

на ринку праці; 

 недостатній рівень забезпечення соціального захисту громадян від 

безробіття; 

 відсутність робочих місць в реальному секторі економіки для 

відбування стягнення адмінпорушниками суспільно корисних робіт в 

інтересах захисту прав та інтересів дітей. 

 

Дорожньо-

транспортне 

господарство 

 руйнування дорожнього покриття через збільшення навантаження від 

великогабаритних транспортних засобів та інтенсивності руху; 

 відсутність регулярного транспортного сполучення між окремими 

сільськими населеними пунктами та центром громади; 

 відмова визначеного перевізника від здійснення автобусних перевезень 

за маршрутом вул.Гагаріна - АС 3 1; 

 відсутність велосмуг та велодоріжок; 

 стан місцевих доріг потребує покращення. 

 

Житлово-

комунальне 

господарство 

КП„Райдуга: 

 низький попит на паперові книги, що пояснюється   

розповсюдженням електронних книг, 

  висока вартість канцтоварів стримує споживчий попит населення, 

 непривабливий інтерʼєр приміщення. 

КП „Готель „Пирятин“: 

 відсутність реклами, некомфортні номери  впливають на низький 

попит на послуги готелю. 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди: 

 висока зношеність мереж призводить до високої аварійності; 

 потреба в реконструкції мереж  очисних споруд (модернізація та 

збільшення потужностей); 

 високий рівень ручної праці під час ліквідації аварій каналізаційних 

мереж спричиняє необхідність у придбьанні дороговартісного 

екскаватору; 

 порушення технологічних умов за відсутності приймальної станції 

для приймання рідких побутових відходів, які вивозитимуться з 

вигрібних ям асенізаційною машиною. 

КП „Каштан“: 

 неякісне управління підприємством призводить до зниження якості 

послуг; 

 низький рівень освіченості кадрів  по причині їх відсутності на ринку 

праці громади; 

 матеріально-технічна база підприємства потребує покращення; 

 80 відсотків наявних зупинок громадського транспорту, що 

знаходяться на балансі підприємства,  морально та фізично зношені; 

 недостатній рівень благоустрою населених пунктів;  

 недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі; 

 неналежний стан тротуарів; 

 недостатній рівень озеленення населених пунктів, велика кількість 

старих небезпечних дерев, неконтрольоване поширення карантинних 

рослин-алергенів та амброзії; 

 наявність на території міської ОТГ численних несанкціонованих 

звалищ твердих побутових відходів та відходів будівництва, 

недосконала система їх збору, вивезення та утилізації.  

КП „Пирятинський міський водоканал“: 

 висока зношеність мережі, 
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 відсутність ліцензії на виконання капітального ремонту призводить 

до здорожчання собівартості послуг; 

 потребує розширення парк спеціалізованих автомобілів  – придбання 

екскаватора, аварійного автомобіля, а це, свою чергу,  збільшення 

штату. 

 

Енергозбереження  високі витрати на електроенергію в харчоблоках освітніх закладів; 

 уповільнена динаміка скорочення витрат на вугілля комунальних 

закладів (на 1% за 9 місяців 2019 року проти 9 місяців 2018 року); 

 збільшення споживання води по всім об'єктам комунальної власності; 

 після проведення комплексної термомодернізації в ЗДО "Сонечко" 

необхідність встановлення ІТП (індивідуальний тепловий пункт) для 

досягнення економії теплової енергії.  

 

Екологія  низький рівень екологічної культури та екологічної обізнаності 

населення,  недбайливе   ставлення до навколишнього природного 

середовища, недостатній рівень  знань про природу рідного краю 

підростаючого покоління поглиблюють проблеми нашого міста; 

 відсутність спеціалізованого підприємства з переробки твердих 

побутових відходів (збирання, сортування, складування, утилізація) 

та повноцінного полігону для захоронення ТПВ; 

 недостатній рівень збереження та відтворення зелених насаджень та 

створення рекреаційних зон на території населених пунктів ОТГ; 

 збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами підприємств та автотранспорту; 

 існує нагальна потреба  завершення реконструкції сміттєзвалища під 

полігон   твердих побутових відходів та налагодження повноцінного 

сортування сміття. 

 

Туризм та 

рекреація 

 відсутність належного обліку обʼєктів історичного і культурного 

значення ускладнює їх збереження та догляд; 

 відсутність центру туристичної інформації; 

 відсутність інформації про туристичні можливості громади в мережі 

Інтернет; 

 відсутність закладів з туристичної промоції громади; 

 низький рівень розвитку „зеленого туризму“. 

 

Освіта  В ЗДО „Сонечко“ потребується: 

-  капітальний ремонт даху; 

- поточний ремонт приміщення з метою відкриття додаткової групи; 

-  будівництво модульної котельні; 

-  асфальтування території; 

- капітальний ремонт пральні; 

- капітальний ремонт спортивної зали та заміна обладнання; 

- поточний ремонт підлоги в музичній залі; 

- придбання дитячих меблів (стільці, столи, ліжка); 

- придбання ноутбука, ламінатора, принтера; 

- придбання обладнання на дитячі майданчики. 

 В ЗДО № 7 „Червона шапочка“ потребується: 

- поточний ремонт та придбання обладнання для харчоблоку; 

- придбання м'якого інвентарю; 

- поточний ремонт ганків, заміна вхідних  дверей, встановлення нових 

воріт господарського двору; 

- заміна навісу  над котельнею закладу; 

-  поточний ремонт спальної та роздягальної кімнат середньої групи; 

- проведення ремонту пральні (гладильна та сушка); 
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-  придбання ігрових споруд на дитячих майданчиках. 

  В ЗДО № 2 „Пролісок“ потребується: 

- капітальний ремонт харчоблоку та комори з заміною виробничого 

обладнання; 

- капітальний ремонт пральні; 

- переобладнання  насосної станції у вигрібній ямі; 

- заміна у газовій котельні вікон та дверей на енергозберігаючі; 

- обробка  дерев’яних  елементів горищних покриттів; 

- встановлення системи  протипожежного обладнання; 

- придбання дитячих меблів, а саме : дитячі ліжка, дитячі індивідуальні 

шафи, стільчики дитячі; 

- придбання  інструментарію  для проведення  ремонтних та будівельних 

робіт; 

- придбання  принтера, ноутбука та проектора. 

 В ЗДО „Ромашка“ потребується: 

- розробка проєктної документації із зовнішнього утеплення фасаду 

будівлі закладу; 

- проведення робіт із зовнішнього утеплення фасаду будівлі  та 

капітального ремонту системи опалення закладу; 

- розробка проєктної документації з капітального ремонту системи 

опалення; 

- ремонт приміщень та стелі (актової зали, кабінетів, коридорів, маршових 

сходів, спальних та групових кімнат); 

- ремонт овочесховища; 

- встановлення пожежної сигналізації; 

- штукатурка зовнішніх відкосів на вікнах ІІ поверху; 

- виготовлення навісів над зовнішніми східцями; 

- придбання холодильника, пральної машини, ліжок, індивідуальних шаф, 

ксерокса; 

- придбання альтанок на ігрові майданчики. 

 В Пирятинській загальноосітньої школі 1-Ш стпенів № 4 

потребується: 

- капітальний ремонт  покрівлі та дерев’яних  конструкцій дау корпусу, 

облаштування тамбура прилеглого до приміщення (208м
2
 вул. 

Європейська 2); 

- капітальний ремонт туалетів (заміна сантехніки, облицювання кахлями 

стін та підлоги, вул. Соборна 38); 

- капітальний ремонт східців та коридору (шпаклювання стін та стелі, 

фарбування, вул. Європейська 2); 

- капітальний ремонт східців та коридору (шпаклювання стін та стелі, 

фарбування, вул. Соборна 38); 

- капітальний ремонт підлоги другого поверху (заміна паркету, покриття 

лаком, вул. Європейська 2); 

- поточний ремонт коридору початкової школи. Облаштування вхідного 

тамбура в коридорі початкової  школи (вул. Соборна 38); 

- капітальний ремонт коридору другого поверху (шпаклювання стін, стелі, 

фарбування, вул. Європейська 2); 

- поточний ремонт підвального приміщення тиру (вул. Європейська 2); 

- облаштування ливневої системи дощових вод з внутрішнього подвір’я 

школи (вул. Європейська 2); 

- облаштування маневрового майданчика (вул. Соборна 38); 

- капітальний ремонт системи опалення в обох корпусах. (заміна на 

енергозберігаючі, вул. Європейська 2 та Соборна 38). 

 В опорному закладі Пирятинська загальноосвітня школа  1-Ш 

ступенів № 6 потребується:  

- виготовлення проєктно-кошторисної документація на ремонт  

спортивного залу; 
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- заміна сітки на спортивному майданчику; 

- заміна  огорожі навколо навчального закладу; 

- облаштування  ганку навчального закладу; 

- встановлення камер відеоспостереження; 

- поточний ремонт та встановлення натяжної стелі в  вестибюлі школи; 

- встановлення  натяжної стелі  у конференц-залі; 

- заміна асфальтного покриття перед школою; 

- ззбереження здоровʼя дітей шкільного віку потребує додаткової уваги 

від громади, а саме:  організації якісного, повноцінного оздоровлення 

та відпочинку влітку. 

 В Пирятинському ліцеї потребується: 

- ремонт даху; 

- проведення робіт з зовнішнього утеплення будівлі; 

- капітальний ремонт системи опалення; 

- обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином (припис); 

- поточний  ремонт туалетів ІІ поверху; 

- капітальний ремонт туалетів  І поверху ( облицювання кахлем стін 

підлоги, заміна сантехніки); 

- поточний ремонт приміщення НКК№4 (укладання лінолеуму, натяжна 

стеля, штукатурка та фарбування стін); 

- капітальний ремонт роздягалень малого спортивного залу (облицювання 

стін, підлоги кахлем, заміна радіаторів, шпаклівка стін, заміна 

дверей); 

- поточний ремонт коридору переходу до басейну (шпаклювання стін, 

фарбування, заміна покрівлі, заміна радіаторів); 

- поточний ремонт покрівлі переходу до басейну;  

- капітальний ремонт актової зали (штукатурка стін, стелі, укладання 

ламінату,  ремонт сцени); 

- поточний ремонт майстерні (штукатурка стелі, стін, фарбування); 

- реконструкція частини обідньої зали; 

- облаштування системою пожежної сигналізації; 

- мощення плиткою центрального входу; 

- встановлення та заміна огорожі закладу; 

- встановлення системи відео спостереження прилеглої території ліцею; 

- монтування натяжної стелі у приміщенні кабінету для 1-го класу; 

кабінетах історії, української мови; 

- поточний ремонт бібліотеки закладу; 

- встановлення турнікету в холі закладу. 

 У Філії Пирятинського ліцею потребується: 

- реконструкція вузла обліку газу (ВОГ); 

- ремонт обідньої зали ( натяжна стеля,шпаклювання стін,заміна 

світильників,встановлення стійки для роздачі обідів); 

- ремонт сходів у основному навчальному корпусі ( заміна перил, 

реконструкція сходів); 

- ремонт тамбура в основному корпусі, встановлення пандуса; 

- ремонт майстерні(заміна вікон на енергозберігаючі, заміна батарей 

тепломережі,натяжна стеля, шпаклювання стін, заміна 

електромережі); 

- заміна внутрішніх (шість) дверей в другому навчальному корпусі; 

- заміна асфальтового покриття перед школою, мощення плиткою вхідної 

доріжки; 

- облаштування вхідного тамбура у другому навчальному корпусі; 

- розробка проєктної документації із зовнішнього утеплення фасаду 

будівлі другого навчального корпусу; 

- проведення робіт по утепленню ІІ навчального корпусу; 

- штукатурка зовнішніх відкосів на вікнах І та ІІ поверху ;  

 У позашкільній освіті проблемою залишається застаріла матеріально-
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технічна база, що не дає можливості  відкривати гурки сучасних 

напрямів. 

 

  Культура  потребує поточного та капітального ремонтів будівля Громадсько-

культурного центру; 

 недостатня кількість гуртків, клубів за інтересами, місця вільного 

спілкування для різних цільових груп населення не дає можливість 

максимально завантажити наявні площі Громадсько-культурного 

центру; 

 зношеність значної частини книжкового фонду Пирятинської 

публічної бібліотеки; У 2020 році плануємо більше уваги приділити 

культурній спадщині; 

 низька залученість жителів громади, зокрема молоді, до культурно-

мистецьких  подій, особливо  на етапі їхнього планування та 

створення; 

 низький рівень згуртованості, мешканці  відчувають нестачу заходів з 

організованого дозвілля, зокрема патріотичного, екологічного та 

рекреаційного спрямування. 

 

Охорона здоров’я  потребує покращення матеріально-технічна база сільських 

підрозділів первинної медицини. Так, в ФАПІ с.Калинів Міст 

відсутнє водопостачання та водовідведення, туалет, система опалення 

потребує реконструкції, кабінети потребують поточного ремонту, 

необлаштований пандус та ганок; 

 АЗПСМ в м.Пирятин потребує значних капіталовкладень (заміна 

покрівлі, зовнішнє утеплення, ремонт даху, ремонт приміщення, 

ремонт гаражів). Потребує регулярного забезпечення лікарськими 

засобами для надання медичної допомоги на первинному рівні. 

Необхідно поновлення обладнання для АЗПСМ (автоматичний 

сечовий аналізатор, автоматичний гематологічний аналізатор та 

розхідний матеріал до нього, апарат для термомамографії); 

 погіршення стану здоров’я населення, поширення шкідливих звичок, 

що повʼязане із зміною ціннісних орієнтирів соціуму; соціальною 

дезадаптаціює, не сформованістю життєвих навичок молодого 

покоління; 

 нестача медичних кадрів у сільських ФАПах; 

 вторинна медична відчуває нестачу фінансових ресурсів для 

забезпечення належного обслуговування населення, зокрема 

громадян пільгових катгеорій; 

 низька ефективність і якість надання послуг екстренної медичної 

допомоги на  на дошпитальному етапі, відсутність належного 

обладнання для стерілізації інструментів. 

 

Фізкультура і 

спорт 

 недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною діяльністю різних груп населення; 

 недостатній рівень організації корисного та змістовного дозвілля 

дітей та молоді; 

 низький рівень охоплення населення здоровим способом життя. 
 

Соціальний 

захист 

 сімейне неблагополуччя, брак поінформованості населення щодо 

небезпек та загроз соціального характеру, соціальне сирітство, 

насильство в сім'ях, безробіття, низький рівень народжуваності, 

поширення правопорушень та злочинності серед молоді, руйнація 

моральних та духовних цінностей, потрапляння громадян в ситуацію 

торгівлі людьми, поширення тютюнопаління, наркоманії, 

алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, соціально небезпечних хвороб серед 
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населення; 

 недостатній соціальний захист малозабезпечених сімей, осіб, які 

потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасників 

антитерористичної операції, внутрішньо переміщених сімей, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю, 

осіб з інвалідністю, осіб молодіжного віку, засуджених до покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі, багатодітних сімей, членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції,  сімей з 

новонародженими дітьми. 

 Залишаються проблемними питання підтримки молоді, сімей, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх 

повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства, 

подолання таких негативних явищ у суспільстві як насильство в сім’ї 

та торгівля людьми, недостатнє забезпечення житлом молодих сімей, 

осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 потребує поліпшення стан фізичного і психічного здоров’я молодого 

покоління, якість соціального середовища молодої людини, соціальна 

адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Цивільний захист  відсутність матеріальних резервів у Пирятинській ОТГ не дає 

можливості оперативно реагувати на надзвичайні ситуації; 

 застаріла система оповіщення населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

 на всіх об’єктах підвищеної-небезпеки та потенційно-небезпечних 

об’єктах відсутня автоматизована система раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій; 

 у більшості об’єктів соціальної сфери Пирятинської ОТГ не 

обладнана автоматизована пожежна сигналізація.   

 

Е-врядування  використання нелегального програмного забезпечення в комунальних 

закладах суперечить чинному законодавству України; 

 недостатній рівень впровадження новітніх інформаційних технологій 

у роботу виконавчих органів міської ради збільшує  адміністративні 

витрати та знижує ефективність діяльності. 
 

Адміністративні 

послуги 

 Недостатній рівень діджиталізації, розвитку електронних сервісів під 

час доступу користувачів до електронних послуг; 

 невдосконалість інструментів оцінювання надання адміністративних 

послуг; 

 недостатня кількість комплексних, автоматизованих та швидких 

послуг; 

 відсутність послуг МВС України в переліку послуг Пирятинського 

ЦНАП; 

 невдосконалість системи надання адміністративних послуг соціальної 

сфери. 
 

Розвиток 

сільських 

територій 

Проблеми Олександрівського старостату:  

 потребує заміни покрівля, капітального ремонту ганок, поточного 

ремонту харчоблок, їдальня, туалетна кімната, облаштування 

пішохідна доріжка у філії Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 в с.Олександрівка; 

 потребує капітального ремонту ганок, поточного ремонту 

приміщення в ЗДО „Ромашка” в  с.Олексанрівка; 

 потребує утеплення цоколь та стіни, поточного ремонту клубні та 
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туалетні кімнати  Олександрівського сільського клубу; 

 неналежний рівень тротуарів та пішохідних доріжок: між сільським 

клубом та вул.Молодіжна; між вулицями Молодіжна та Степова в 

с.Олександрівка; 

 потребує утеплення цоколь та стіни адмінбудинку в с.Олександрівка; 

 відсутність громадського туалету в с.Олександрівка; 

 незавершеність облаштування огорожі в центрі (біля школи і 

сільського клубу) в с.Олександрівка; 

 потребує облаштування огорожа на кладовищі в с.Олександрівка,  

с.Могилівщина та с.Рівне; 

 потребує поточного ремонту  проїзна частина вул. Київська  в с.Рівне; 

 відсутність в достатній кількості робочих місць; 

 складний доступ до фінансування СГД, що уповільнює розвиток 

підприємництва. 

Проблеми Калиновомостівського старостату:  

 невизначеність по утриманню доріг в с. Замостище (дана ділянка 

дороги знаходиться в обласному підпорядкуванні); 

 відсутність санітарних зон та огорож на цвинтарях старостату;  

 проблема опалення закладів комунальної власності;  

 відсутність централізованого водопостачання в селах Верхоярівка, 

Замостище і частково с.Калинів Міст;  

 потребують облаштування майданчики для збору твердих побутових 

відходів;  

 потребує реконструкції харчоблок та санвузол ЗДО „Калинка“. 

 неефективне використання будівлі колишньої Калиновомостівської 

школи, потребує створення на цей базі громадський центр з надання 

медичних, культурно-мистецьких та інших послуг; 

 недоукомплектованість дитячого майданчика в с.Замостище; 
 відсутність закладу культури в с. Замостище; 

 неналежний рівень доріг в селах старостату; 

 незавершеність реконструкції системи вуличного освітлення в селах 

старостату.; 

 відсутність в достатній кількості робочих місць; 

 складний доступ до фінансування СГД, що уповільнює розвиток 

підприємництва. 

  

 

Аналіз наявних проблем у розвитку громади покладено в основу 

формування  економічної і соціальної політики міської ради на 2020 рік. 

 

 

 

 

1.7. SWOT-аналіз 
 

З метою визначення найбільш ефективних управлінських рішень 

проведено детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища громади 

- SWOT-аналіз. Узагальнення інформації щодо певних переваг і недоліків, а 

також можливостей і загроз, дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які 

потребують найбільшої уваги і зусиль з боку виконавчого комітету міської 

ради.  

 



57 
 

Таблиця 10. SWOT-аналіз 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Сприятливе географічне розташування міста, 

близькість до Києва та 4-х обласних  центрів, на 

перехресті шляхів загальнодержавного значення; 

 Зручне транспортне сполучення та гарна 

транспортна інфраструктура; 

 Сприятливі природні умови: змішані ліси, 

помірний клімат, річка Удай - одна з найчистіших 

річок нашої країни; 

 Багаті природні ресурси, природні надра 

(родючі ґрунти, пісок, глина, сланці) з достатніми 

запасами питної йодованої води; 

 Наявність вільних земель; 

 Екологічно чисті водойми, природоохоронні 

зони, заповідні території; 

 Економічний потенціал 

сільськогосподарського регіону з глибоким 

чорноземом; переробна промисловість, найкращі 

сири в Україні;  

 Культурна та історична спадщина; 

 Трудові людські ресурси: працелюбні, 

освічені громадяни; 

 Наступність в діяльності органів 

самоврядування;  

 Наявна інфраструктура основних 

адміністративних, освітніх, медичних послуг для 

міста та для навколишніх населених пунктів;  

 Багаторічний досвід роботи у сфері 

реконструкції та капітальних ремонтів соціальних 

закладів, дорожнього господарства; 

 Відносно достатній рівень розвитку 

соціально-освітньої мережі закладів. 

 Зношеність мереж комунального 

господарства міста; 

 Стихійні сміттєзвалища; 

 Зношена матеріально-технічна база ЖКГ; 

 Неналежне водопостачання, 

водовідведення; 

 Потребує покращення стан місцевих 

доріг; 

 Недостатньо розвинуті окраїни; 

 Недостатнє озеленення;  

 Настача облаштованих місць відпочинку 

у літній період;  

 Непривабливість архітектури (центр 

міста); 

 Незадовільна демографічна ситуація; 

 Неналежні пасажирські перевезення 

(слабка інфраструктура, МТБ); 

 Низький рівень відповідальності 

громадян щодо вирішення екологічних 

проблем (до чистоти); 

 Відсутність правових знань населення 

(обов’язки, права);  

 Проблеми змістовного дозвілля молоді. 

Можливості Загрози 

 Зростання попиту на продукцію місцевого 

виробництва; 

 Зовнішній попит на відкриття рекреаційних, 

оздоровчих зон і закладів; 

 Отримання коштів з державних програм, в 

тому числі на розвиток комунального 

господарства; 

 Використання досвіду Польщі Німеччини; 

 Впровадження політики енергоефективності. 

 Підготовка кадрів, що не відповідають 

потребам  підприємств; 

 Відтік населення, зокрема кваліфікованих 

кадрів; 

 Відтік оборотного капіталу з міста; 

 Погіршення криміногенної ситуації. 

 

 

2. Цілі та пріоритети розвитку 
 

Діяльність депутатського корпусу та виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради у 2020 році буде спрямована на вирішення основних завдань: 

підтримку розвитку основних галузей економіки громади - промисловості, 

сільського господарства, сфери торгівлі та послуг; забезпечення ефективної 

роботи, з акцентом на енергозбереження,  закладів соціально-культурної сфери 
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та житлово-комунального господарства, і, на цій основі, забезпечення 

фінансової стабільності, підвищення рівня соціального захисту та якості життя 

громадян. 

Для забезпечення сталого соціального і економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади, на основі аналізу показників діяльності, тенденцій 

розвитку та нагальних проблем, визначено стратегічні цілі та пріоритети на 

2020 рік. 

 

ПРІОРИТЕТ 1 : підвищення економічного розвитку громади  

 

ЦІЛІ: 

 диверсифікація структури місцевої промисловості, 

 створення позитивного іміджу Пирятинської громади, 

 розвиток збалансованого підприємництва, 

 розвиток туристичного бізнесу. 

 

 

ПРІОРИТЕТ 2 : створення комфортних умов на території громади 

 

ЦІЛІ: 
 створення системи збору та утилізації відходів, 

 модернізація та розвиток інфраструктури громади, 

 ремонт доріг та благоустрій, 

 створення енергоощадливої системи енергопостачання громади. 

 

 

ПРІОРИТЕТ 3 : створення свідомої та активної громади з високою 

якістю життя  

 

ЦІЛІ: 
 удосконалення системи комунікації з громадою, 

 забезпечення високої якості життя громадян. 
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3. Основні завдання та механізми реалізації Плану 
 

Розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади має на 

меті  створення умов для динамічного, збалансованого розвитку 

Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади, забезпечення 

соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для 

планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до 

європейських стандартів.  

Для досягнення мети Плану визначено стратегічні  цілі та пріоритети 

(відповідно до розділу 2), які деталізовано в розрізі основних завдань та 

механізмів реалізації. Загальний перелік завдань і заходів Плану, їх 

відповідальних виконавців, орієнтовні обсяги та джерела фінансування у 

2020 році наведені у  Таблиці 11. 

З метою підвищення ефективності використання коштів застосовується 

програмно-цільовий метод – до Плану (в Таблицю 11) включено 56 місцевих 

(регіональних) програм, а також локальні плани дій щодо вирішення 

проблемних питань (20) та проєкти (3)  на загальну суму 44,0 млн. грн., у 

тому числі за рахунок бюджету міської ОТГ – 36,3 млн. грн. Основним 

виконавцем заходів буде  виконавчий комітет міської ради, залучатимуться 

також громадські організації, суб’єкти господарювання та громадяне, 

основним джерелом фінансування – бюджет міської ОТГ (82,5%). 

З метою забезпечення сталого розвитку об’єднаної територіальної 

громади у середньостроковій перспективі підготовлено 20 проєктів розвитку 

(Таблиця 12) на загальну суму 86,2 млн. грн., з них за рахунок коштів 

бюджету міської ОТГ – 37,5 млн. грн. (або 43,5%).  Ці проєкти охоплюють 

комплекс заходів, який включає проєктування, капітальне будівництво, 

ремонт або реконструкцію, запровадження нових технологій, з метою 

отримання соціального або економічного ефекта. Очікуваними джерелами 

фінансування розвиткових проєктів є державний бюджет (у т.ч. ДФРР, 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-

економічний розвиток, секторальна бюджетна  підтримка  ЄС), обласний 

бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища 

тощо), кошти бюджету міської ОТГ (у тому числі в частині співфінансування 

проєктів) та інші  джерела (міжнародна технічна допомога, субʼєкти 

господарювапння тощо). 

В Законі України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ 

залишена норма щодо віднесення до складу доходів, що зараховуються до  

місцевих бюджетів, акцизного збору із виробленого в Україні та із ввезеного 

на митну територію України пального, тому суттєвого зменшення 

надходжень до бюджету міської ОТГ в порівнянні із 2019 роком не 

очікується. Разом з тим, в Законі чітко не зазначені часові рамки 

надходження акцизного збору.  Враховуючи прогнозні показники бюджету 

міської ОТГ на 2020 рік за вилученням видатків на утримання мережі, на 

реалізацію заходів Плану планується спрямувати  близько 30 млн.грн. або 40-

42% від потреби.  



60 
 

З метою впорядкування процесу забезпечення виконання найбільш 

важливих для громади заходів та беручи до уваги невизначеність терміну 

надходжень до бюджету міської ОТГ акцизного збору вводиться 

почерговість їх фінансування. Розподіл витрат бюджету міської ОТГ на 

реалізацію: 

першочергових місцевих/регіональних програм здійснюватиметься під 

час прийняття Бюджету міської ОТГ на 2020 рік;  

інших місцевих/регіональних програм, проєктів та заходів - за 

наявності необхідних джерел фінансування, а саме: у разі виявлення вільного 

залишку бюджетних коштів; своєчасного надходження акцизного збору; 

збільшення власних надходжень в результаті перерахування нормативно-

грошової оцінки земель, зростання економіки тощо.  
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Таблиця 11.  Перелік завдань і заходів Плану 

 
Назва завдання Відповідальний 

виконавець 
Заходи програми/ 

проєкту/плану дій 

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

Джерела фінансування 

Бюджет міської ОТГ Державнй 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

МТД Кошти 

інших 

джерел 1 черга 

фінансу

вання 

2 черга 

фінансу 

вання 

3 черга 

фінансу 

вання 

4 черга 

фінансу

вання 

Стратегічна ціль А - Економічний розвиток громади 
 

Оперативна ціль  А.1 - Диверсифікація структури місцевої промисловості 

 

Завдання А.1.1. Створення логістичного центру 

План дій з 

реалізації 

інвестиційного 

проєкту 

„Індустріальний 

парк „ПИРЯТИН“ 

Відділ 

муніципальн

их ініціатив 

та інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Підготовка презентації для 

інвесторів. 

- - - - -        - 

 

- -      - 

План дій щодо 

передачі 

інвестиційно 

привабливої 

земельної ділянки 

площею 25 га 

потенційним 

інвесторам з 

метою розвитку 

господарської 

діяльності на 

території 

Пирятинської 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Розроблення документації із 

землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної 

ділянки; 

поділ земельної ділянки 25 га на 

декілька інвестиційно 

привабливих ділянок. 

Це дасть можливість провести 

торги для передачі земель в 

оренду інвесторам. 

 

- - - - - - - - - 
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міської ОТГ 

Завдання А.1.2. Створення оптового аграрного ринку 

План дій з 

реалізації 

інвестиційного 

проєкту „Оптовий 

аграрний ринок 

„ТОК“ 

Відділ 

муніципальн

их ініціатив 

та інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Підготовка презентації для 

інвесторів 

- - - - - - 

 

- - - 

План дій щодо 

реєстрації права 

власності на 

земельну ділянку 

площею 0,9 га 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Формування земельної ділянки 

0,9 га  із визначеними межами, 

включення її до переліку 

інвестиційно привабливих 

обʼєктів комунальної власності 

- - - - - - - - - 

Завдання А.1.3. Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності діючих на території громади підприємств 

План місцевого 

економічного 

розвитку на 2019-

2020 роки 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

Проведення  зустрічей з бізнес-

спільнотою з метою 

налагодження партнерства,  

підготовка  публікацій в ЗМІ 

стосовно стимулювання 

інновацій, 

проведення ярмарки місцевої 

продукції до Дня міста Пирятин,  

популяризація іміджевого 

продукту „Пирятинський 

кошик“, 

відзначення 6 кращих 

підприємців у 2 номінаціях,  

реалізація при наймі 3 проєктів 

малого бізнесу за рахунок 

безповоротної фінансової 

допомоги з бюджету міської 

ОТГ. 

- - - - - - - 

 

- 

Ініці

атив

а ЄС 

„M4

EG“ 

- 
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Очікується зібльшення кількості 

ФОПів на 3-5% за рік. 

План місцевого 

економічного 

розвитку на 2019-

2020 роки 

Відділ 

муніципальн

их ініциатив 

та інвестиций 

(Крагель 

Э.М.) 

Анкетування СГД щодо обсягів 

інвестицій залучених у 2019 році, 

аналіз отриманої інформації, 

поширення результатів 

- - - - - - - - - 

План місцевого 

економічного 

розвитку на 2019-

2020 роки 

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Комаренко 

В.Д.) 

Щомісячний моніторинг цінової 

ситуації на ринках товарів, робіт 

та послуг, аналіз та розміщення 

інформації на веб-сайті міської 

ради 

- - - - - - - - - 

План дій із 

покращення 

системи  

організації 

пасажирських 

перевезень 

Відділ 

містобудуван

ня, архітекту

ри 

та житлово-

комунальног

о 

господарства

 (Зергані 

М.І.) 

Головний 

спеціаліст із 

соціальних 

питань 

(Колос А.В.) 

Вдосконалення обліку 

пільговиків на автоперевезеннях 

- - - - - - - - - 

План дій із 

покращення 

системи  

організації 

пасажирських 

перевезень 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

Залучення коштів СГД, в рамках 

соціальних угод, для компенсації 

збитків від автобусних 

перевезень 

50,0 - - - - - - - 50,0 

(СГД) 
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План дій з 

покращення 

управління 

земельним фондом 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Інвентаризація землі, у тому 

числі з використанням ГІС 

- - - - - - - - - 

Інвентаризація лісополос, 

визначення способу їх утримання 

- - - - - - - - - 

Програма 

підтримки 

статутної 

діяльності КП 

„Агенція розвитку 

Пирятинської 

міської ОТГ“ 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

Утримання 1,0 ставки директора  170,0 - 170,0 - - - - - - 

Оперативна ціль А.2 Створення позитивного іміджу Пирятинської громади 
 

Завдання А.2.1 Маркетинг та Брендінг території громади 

Програма 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради на 

2020 рік  

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Комаренко 

В.Д.) 

Виготовлення технічних умов та 

документації із нормативної 

грошової оцінки земель; 

обстеження дна акваторії пляжів 

річки Удай до початку 

купального сезону; 

забезпечення утримання 

гуртожитку по площі Героїв 

Майдану, 2; 

отримання достовірних даних по-

господарського обліку громадян; 

сплата членських внесків та 

організаційних внесків згідно з 

укладеними угодами, обміну 

досвідом з іншими громадами.  

Виконання заходів дасть 

можливість збільшити 

надходження до бюджету міської 

4214,0 4214,0 - - - - - - - 
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ОТГ 

Відділ 

архітектури, 

містобудуван

ня та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Облаштування громадського 

простору вшанування захисників 

територіальної цілісності 

України в м.Пирятин 

 

1000,0 - - - 1000,0 - - - - 

Програма 

висвітлення 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування на 

2020 рік 

Загальний 

відділ та 

інформаційн

ого 

забезпечення 

(Нестерець 

Т.Д.) 

Висвітлення діяльності 

структурних підрозділів 

виконкому міської ради, 

старостатів, закладів освіти, 

культури, соціального захисту, 

охорони здоров’я міської ради, 

комунальних підприємств, 

квартальних комітетів; 

висвітлення діяльності депутатів 

міської ради 

398,0 398,0 - - - - - - - 

Програма 

культурно-

мистецьких 

заходів на 2020 рік 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко 

О.І.) 

Заходи до календарних дат 

державних і професійних свят; 

проведення фестивалів 

„Королева бензоколонки“, 

травнєвий калейдоскоп, 

авторської пісні, обласний 

телешоу-конкурс дитячої пісні і 

танцю „Естрадна веселка“,  тощо; 

організація та проведення 

громадських обговорень, акцій, 

екскурсій, марафонів, конкурсів; 

презентація громади, відзначення 

почесних громадян, переможців 

конкурсів, відкриття 

430,0 430,0 - - - - - - - 
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меморіальних дошок, видання 

місцевої поліграфії. 

Очікується проведення близько 

50 культурно-масових заходів 

Програма 

розвитку фізичної 

культури і спорту 

районної 

організації ВФСТ 

„Колос“ АПК 

України на 2020 

рік 

 

 

 

  

Районна 

організація 

ВФСТ 

„Колос“ АПК 

України 

 (Плетінь 

С.М.) 

 Розвиток дитячо-юнацького, 

любительського та ветеранського 

футболу, волейболу, шашок та 

шахів, розвиток матеріально-

технічної бази спортивних 

закладів, підвищення рівня 

спортивної майстерності 

спортсменів. 

Представники пріоритетних 

видів спорту візьмуть участь у 

близько 100 заходах місцевого, 

обласного та всеукраїнського 

рівнів  

214,5 - 214,5 - - - - - - 

Програма  

розвитку 

пріоритетних 

видів спорту на 

2020р.  

 

Пирятинська 

ДЮСШ 

(Горбачов 

О.В.), відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту (Зуєв 

С.В.) 

Організація спортивно – масових 

змагань з легкої атлетики, футболу, 

баскетболу, сумо, дзюдо. 

 

Очікується зниження рівня 

захворюваності серед молоді. 

217,8 217,8 - - - - - - - 

Програма 

„Стипендії міської 

ради обдарованим 

дітям 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади у 2020 р.“ 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту (Зуєв 

С.В.) 

Виплати стипендій обдарованим 

дітям впродовж навчального 

періоду 2020 року. 

 

Дасть можливість матеріально 

підтримати 6-9 обдарованих 

дітей. 

94,5 94,5 - - - - - - - 

Завдання А.2.2. Розробка Інвестиційного паспорту міста 
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План дій з 

популяризації 

інвестиційних 

можливостей 

громади 

Відділ 

муніципальн

им ініціатив 

та інвестицій 

(Крагель 

Є.М. 

Презентація Інвестиційного 

паспорту на форумах, заходах, 

конференціях різного рівня. 

 

Очікується зростання 

інвестиційного попиту. 

 

- - - - - - 

 

- - - 

Завдання А.2.3. Створення сайту зі сторінками „Пирятинщина інвестиційна“, „Пирятинщина туристична“ 

План дій з  

просування 

туристичних 

можливостей 

громади в 

Інтернеті 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко 

О.І.) 

Збір інформації про основні 

історичні та культурні памʼятки, 

систематизація та викладення в 

розділ „ Пирятинщина 

туристична“ на веб-сайті міської 

ради 

- - - - - - 

 

- - - 

Оперативна ціль А.3. Розвиток збалансованого підприємництва 

 

Завдання А.3.1. Організація навчання основам підприємницької діяльності 

Комплексна 

програма 

сприяння розвитку 

малого та 

середнього бізнесу 

на 2018-2020 роки 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

і.В.) 

Опитування підприємців з 

метою визначення актуальної 

тематики навчань, проведення 

тренінгів, зокрема за участі 

Центру зайнятості населення 

8,0 - - 8,0 - - 

 

- - - 

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади у товарах та послугах 

План дій з пошуку 

додаткових 

джерел 

фінансування 

заходів з 

організації 

маркетингових 

досліджень 

Відділ 

економічного 

прогнозування та 

розвитку 

(Зубко Л.М.), 

Відділ 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель Є.М.) 

Пошук та залучення 

грантових коштів для 

організації маркетингових 

досліджень. 

 

Дасть можливість визначити 

незадійні ніші для відкриття 

підприємницької діяльності. 

- - - - - - 

 

- - - 
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Завдання А.3.3. Підтримка в сфері соціального  підприємництва та надання житлово-комунальних послуг 

Комплексна 

програма розвитку 

малого та 

середнього 

підприємництва на 

2018-2020 роки 

Управління 

економіки 

(Солдатова І.В.), 

Відділ 

економічного 

прогнозування та 

розвитку (Зубко 

Л.М.) 

Організація Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“;  

організація конкурсу „Кращий 

підприємець – 2020“; 

сприяти працевлаштуванню 

молоді, яка перебуває на 

обліку в центрі зайнятості, 

шляхом компенсації 

роботодавцям вартості 2 - 

місячного стажування 4 осіб 

щорічно (мінімальна 

заробітна плата на 2020 рік - 

4723 грн, включаючи ЄСВ 

22%); 

попауляризація економічного 

потенціалу шляхом 

розміщення логотипу 

„Пирятинський кошик“ на 

сіті-лайтах 

159,1 

 

 

 

- - 100,0 

 

 

10,0 

 

 

46,1 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

- - - - - 

Оперативна ціль А.4 Розвиток туристичного бізнесу 

 

Завдання А.4.1.  Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок 

Програма 

взаємодії з 

Національним 

природним парком 

„Пирятинський“ - 

комфортний 

відпочинок для 

всіх на 2020 рік 

Національний 

природний парк 

„Пирятинський“ 

(Митропан 

Ю.М.) 

 

Благоустрій рекреаційних зон 

о.Масальський: встановлення 

11 лавок, 1 хатинки для дітей, 

1 гойдалки, 2 столів 

50,0 - - - 50,0 - - - - 

Програма 

розвитку туризму 

Пирятинської 

Відділ культури і 

туризму 

(Гуленко О.І.) 

Створення туристично-

інформаційного центру; 

збір, систематизація та 

20,0 - - - 20,0 - - - - 
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міської ОТГ на 

2020 рік 

презентація туристично 

привабливої інформації; 

екскурсії. 

Передбачається збільшення 

кількості осіб, залучених до 

туризму. 

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини, застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності 

Програма 

збереження 

обʼєктів 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Відділ культури і 

туризму 

(Гуленко О.І.) 

 

Виявлення та облік обʼєктів 

культурної спадщини, заходи 

з їх збереження, застосування 

обʼєктів культурної спадщини 

для провадження туристичної 

діяльності 

 Встановлення 2-3 

меморіальних дошок . 

30,0 - - 30,0 - - - - - 

Завдання А.4.3. Розвиток зеленого туризму 

Програма 

розвитку туризму 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Відділ культури і 

туризму 

(Гуленко О.І. 

Навчальні семінари на тему 

зеленого туризму, 

моніторинг та виявлення 

садиб, які б могли працювати 

в цій сфері, 

методична підтримка 

бажаючих займатися зеленим 

туризмом.  

- - - - - - - - - 

Завдання А.4.4. Відкриття центру туристичної інформації. Туристична промоція міста 

Програма 

розвитку туризму 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Відділ культури і 

туризму Гуленко 

О.І.) 

Аналіз попиту на туристичні 

послуги; 

створення та організація 

робочого місця, найм 

спеціаліста з туристичної 

промоції; 

супровід екскурсовода для 

туристів  

- - - - - - - - - 

Стратегічна ціль В - Створення комфортних умов на території громади 
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Оперативна ціль В.1. Створення системи збору та утилізації відходів  

 

Завдання В.1.1.  Організація місць збору сміття та його вивезення 

Програма 

покращення 

благоустрою 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2020 

рік 

 

Відділ 

містобудування а

рхітектури та   

житлово-

комунального 

господарства  

(Зергані М.І.) 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Утілізація сміття та 

поводження зі сміттям; 

утримання сміттезвалищ; 

прибирання та підмітання 

вулиць; 

ПММ. 

2500,0 2500,0 - - - - - - - 

Завдання В.1.2.  Створення сучасного полігону для утилізації відходів 

План дій з 

модернізації 

системи 

поводження з ТПВ 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Залучення міжнародних 

експертів та громадськості до 

обговорення та вирішення 

зазначеної проблематики 

- - - - - - - - GIZ 

Програма з 

вдосконалення 

системи ТПВ 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Організація заходів із 

проведення збору, сортування 

та захоронення сміття: 

шляхом придбання 

сортувальної лінії 

1000,0 - - 1000,

0 

- - - - - 

Завдання В.1.3  Будівництво сучасних очисних споруд 

План дій з 

вивчення  

сучасних 

наукових методів 

очищення стічних 

вод 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Вивчення  сучасних наукових 

методів очищення стічних вод 
- - - - - - - - - 

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади 
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Завдання В.2.1.  Відновлення  матеріально-технічної бази комунального господарства, створення сучасної матеріально-технічної бази 

Програма 

покращення МТБ 

КП „Готель 

„Пирятин“ 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

КП „Готель 

„Пирятин“ 

(Фисун В.Ю.) 

Проведення поточних 

ремонтів  5 санвузлів (100,0 

тис.грн); 

Придбання та встановлення 

обладнання для 5 санвузлів 

(25,0 тис.грн.). 

 

125,0 - - - 125,0 - - - - 

Програма 

„Відновлення 

матеріально-

технічної бази КП 

„Каштан“ 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

З метою розширення переліку 

послуг з благоустрою та 

санітарної очистки, 

своєчасного усунення 

пошкоджень, наслідків стихій, 

надзвичайних ситуацій, 

збільшення рівня охоплення 

населення послугами з 

вивезення твердих побутових 

відходів: 

придбання екскаватора БАМ 

2014. 

Очікується зниження 

кількості скарг від населення. 

1200,0 1200,0 - - - - - - - 

Програма 

покращення 

матеріально-

технічної бази КП 

„Пирятинський 

міський 

водоканал“ 

КП 

„Пирятинський 

водоканал“ 

(Дубров М.Я.) 

Придбання трактора з 

причіпом 

 

 

 

620,0 - - - 620,0 - - - - 

Програма 

утримання 

обʼєктів 

комунальної 

власності 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Забезпечення 

електропостачання 

(придбання кабеля СИП 4*70, 

двох опор)  до житлового 

будинку за адресою: 

75,0 - - 75,0 - - - - - 
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Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

вул.Полтавська,2, що дасть 

можливість 146 особам 

отримати доступ до  

регулярного 

електропостачання та знизити 

аварійність електросистеми. 

Завдання В.2.2.  Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

Програма з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища на 

території 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на період 

2019- 2020 років, а 

перенесено в 

таблицю 12 
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Проєкт 

„Комплексне 

реформування 

системи 

централізованого 

водопостачання в 

Пирятинській 

міській  

об’єднаній 

територіальній 

громаді“ 

КП 

„Пирятинський 

водоканал“ 

(Дубров М.Я.),  

 

Олександрівськи

й та 

Калиновомостівс

ький 

старостинських 

округи (Бабак 

Р.М., 

Тарасовський 

І.М.) 

 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Технічний аудит усіх водних 

мереж, фінансовий і 

організаційний аудит 

діяльності КП „Пирятинський 

міський водоканал“; 

забезпечення належного 

планування в питаннях 

організації та покращення 

існуючої послуги в громаді; 

розвиток і модернізація 

інженерної інфраструктури 

водопостачання на території 

населених пунктів 

Пирятинської міської ОТГ. 

Реконструкція мережі 

водопроводу в с.Калинів Міст 

дасть можливість покращити 

якість питної води для 333 

осіб. 

600,0 300,0 - - - - - 300,

0 

 

ДЕС

ПРО 

- 

Програма „Питна 

вода“ на 2020 рік 

КП 

„Пирятинський 

водоканал“ 

(Дубров М.Я.) 

Отримання спецдозволу на 

користування надрами 

терміном на 20 років 

(проведення комплексу робіт з 

геолого-економічної оцінки 

запасів вод підземної ділянки 

„Пирятинська“ - Водозабір 

КП „Пирятинський міський 

водоканал - 475, тис.грн.); 

цілодобове забезпечення 

послугами централізованого 

водопостачання близько 6600 

домогосподарств  м.Пирятин 

(будівництво свердловини в 

м.Пирятин, вул.Приудайський 

1777,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 390,6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 911,5 - 475,0 

кошти 

СГД 
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узвіз,31 -  1302,122 тис.грн.). 

Установка для очистки 

знезараження питної води ; 

придбання лічильників 

холодної води, клапанів 

зворотних, фільтрів 

осадочних, кранів кульових, 

манометрів. 

 

 

 

1500,0 

 

 

600,0 

 

 

 

 

1500,

0 

 

600,0 

 

 

 

 

Завдання В.2.3. Створення ОСББ 

Програма 

сприяння 

створенню ОСББ  

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Покращення матеріально-

технічної бази ОСББ, 

проведення нагальних 

ремонтних робіт, створення 

умов для якісного управління 

житловим фондом 

270,0 - - 270,0 - - - - - 

Завдання В.2.4 Поліпшення спортивної інфраструктури та розвиток іншої інфраструктури 

Програма надання 

фінансової 

підтримки 

соціально-

культурним 

проєктам 

„Зробимо 

Пирятинську 

громаду кращою“ 

на 2020 рік 

Відділ 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель Є.М.) 

Забезпечення 

співфінансування проєктам-

переможцям конкурсів 

обласного, державного та 

міжнародних рівнів 

- - - - - - - - - 

Програма  

забезпечення умов 

для зайняття 

спортом та 

облаштування 

вуличних 

спортивних 

майданчиків у 

Пирятинській 

Відділ 

економічного 

прогнозування та 

розвитку 

(Комаренко В.Д.) 

Придбання обладнання та 

встановлення дитячого-

спортивних майданчиків. 

 

Очікується встановлення при 

наймі 2 нових майданчиків. 

500,0 - - - - - 500,0 - - 
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міській ОТГ на 

2020 рік 

Програма 

придбання 

обладнання для 

облаштування 

вуличних дитячих 

майданчиків  у 

Пирятинській 

міській ОТГ на 

2020 рік 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Придбання елементів ігрового 

обладнання: 

гойдалка подвійна (3 шт), 

ігровий комплекс для дітей 

віком 3-6 років (3шт), 

балансир (3 шт), карусель (3 

шт).Очікується поліпшення 

умов для розвитку і 

відпочинку дітей.   

233,0 - 233,0 - - - - - - 

Програма 

облаштування 

автоматизованою 

пожежною 

сигналізацією 

дошкільні заклади 

освіти 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Виготовлення проєктних 

кошторисних документації  та 

облаштування 

автоматизованої пожежної 

сигналізації у дошкільних 

закладах освіти Пирятинської 

міської ОТГ(ЗДО „Пролісок“, 

ЗДО „Сонечко“, ЗДО 

„Ромашка“, ЗДО „Берізка“, 

ЗДО „Червона шапочка“,  ЗДО 

„Калинка“, с. Олександрівка 

ЗДО „Ромашка“). 

800,0 - - 800,0 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

створення 

місцевого резерву 

для проведення 

аварійно-

рятувальних та 

інші невідкладних 

робіт на території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Закупівля паливно-

мастильних матеріалів; 

закупівля речового майна; 

закупівля засобів зв’язку; 

закупівля медичних засобів 

для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

54,0 - 54,0 - - - - - - 
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Програма  

забезпечення 

цивільного 

захисту жителів 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Пирятинський РС 

ГУ ДСНС 

України у 

Полтавській 

області 

(Клименко Ю.В.) 

Ремонт та утримання 

пожежної техніки ; 

придбання аварійно-

рятувального обладнання ; 

придбання паливно-

мастильних матеріалів для 

запобігання та реагування 

надзвичайних подій та 

ситуацій. 

200,0 - - 200,0 - - - - - 

Програма 

підтримки 

Пирятинського 

військового 

комісаріату на 

2020 рік 

Пирятинський 

районний 

комісаріат 

(Грицун О.В.) 

Забезпечення заходів  щодо 

ведення територіальної 

оборони міста та району; 

забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, 

призовом на військову службу 

(строкову, за контрактом, у 

військовому резерві, 

альтернативну, за 

мобілізацією); 

забезпечення поставки 

людських і транспортних 

ресурсів у медичні та 

військові організаційні 

структури під часткової 

мобілізації, призову громадян 

на строкову військову службу  

і т. д. 

проведення оповіщення 

призовників, резервістів, 

розшуку осіб, що ухиляються 

від призову на строкову 

військову службу; 

проведення заходів по агітації 

щодо вступу у вищі військові 

75,0 - - 75,0 - - - - - 
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навчальні заклади та на 

військову службу за 

контрактом; 

покращення матеріально-

технічної бази військового 

комісаріату; 

забезпечення поточного 

ремонту кабінету відділення 

комплектування. 

Програма 

„Територіальна 

оборона“ 

Пирятинський 

районний 

комісаріат 

(Грицун О.В.) 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів; 

оплата послуг автоперевезень 

осмобового складу підрозділів 

територіальної оборони, 

придбання намету УСТ-56 для 

обладнання кімнати 

зберігання зброї у польвоих 

умовах; 

придбання обладнання для 

польової кухні, 

придбання друкарської 

продукції, 

канцтоварів, витратних 

матеріалів. 

95,2 - - 95,2 - - - - - 

Програма 

організації 

рятування людей 

на водних 

обʼєктах 

м.Пирятин у 

літній період 2020 

року 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Оплата праці рятувальників, 

придбання медикаментів. 

Передбачається зниження 

кількості нещасних випадків 

на водних обʼєктах серед 

населення за рахунок 

організації роботи 

рятувального посту на 

о.Масальський 

59,0 - 59,0 - - - - - - 
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Програма 

„Безпечна 

громада“ на 2020-

2022 роки 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації; 

створення єдиної локальної 

мережі системи 

відеоспостереження; 

виділення приміщення під 

серверну; 

ремонт приміщення під 

серверну; 

придбання та встановлення 

серверного обладнання та 

камер відеоспостереження, 

обслуговування існуючої 

системи відеоспостереження 

1700,0 1700,0 - - - - - - - 

Програма 

підтримки 

військової 

частини Збройних 

Сил України, яка 

розташована на 

території 

Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Пирятинського 

району на 2020 рік 

Військова 

частина А1499 

(Блажко А.С.) 

Відновлення (ремонт) 

службових приміщень та 

інфраструктури; 

відновлення бази зберігання, 

технічного обслуговування, 

ремонту та підготовки до 

виконання завдань військової 

техніки; 

забезпечення комп’ютерною 

технікою і канцелярським 

приладдям; 

встановлення периметральної 

охорони ( відео 

спостереження); 

виготовлення технічної 

документації та встановлення 

пожежної сигналізації. 

200,0 - - - 200,0 - - - - 

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій 

Завдання В.3.1.  Ремонт доріг та тротуарів, вело доріжки 
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Програма 

розвитку 

дорожнього руху 

та його безпеки в 

Пирятинській 

міській ОТГ на 

2020 рік 

перенесено в 

таблицю 12 

          

В.3.2 Озеленення і благоустрій  

Програма 

покращення 

благоустрою 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2020 

рік 

 

Відділ 

містобудування, а

рхітектури та   

житлово-

комунального 

господарства  

(Зергані М.І.) 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

 

Придбання матеріалів, оплата 

послуг сторонніх організацій, 

Послуга з утримання зелених 

насаджень; 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури; 

обслуговування кладовищ; 

утримання сміттєзвалищ; 

послуги з малярних робіт; 

 прибирання та підмітання 

вулиць; 

прибирання снігу та льоду; 

очищення стічних канав; 

утримання доріг; 

поводження зі сміттям; 

інші послуги. 

5560,0 5560,0 - - - - - - - 

План дій з 

організації 

зупинок 

громадського 

транспорту 

Відділ 

містобудування, а

рхітектури та   

житлово-

комунального 

господарства  

(Зергані М.І.) 

Облаштування 5 зупинок 

громадського транспорту на 

центральних вулицях міста  

500,0 - - - - - - - 500,0 

 СГД 

Оперативна ціль В.4 - Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади 

Завдання В.4.1.  Використання альтернативних видів теплозабезпечення комунальних закладів 
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Програма 

енергоефективніст

ь та 

енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної 

власності 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Головний 

спеціаліст відділу 

управління 

комунальною 

власністю (Биков 

Р.В.) 

Встановлення ІТП в ЗДО 

„Сонечко“, заміна ламп 

розжарювання та 

люмінесцентних на 

світлодіодні в ЗДО „Берізка“, 

заміна на електричних плитах 

конфорок на енергоефективні 

в дошкільних навчальних 

закладах громади 

500,0 - - 500,0 - - - - - 

План дій з 

енергозбереження 

Відділ управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

У разі доцільності 

переведення на альтернативні 

види палива (з використанням 

біомаси) для опалення КГЦ, 

музичної школи та ЗОШ №4 

1000,0 - - - - - - 1000

,0 

- 

Завдання В.4.2. Реконструкція системи електропостачання 

План дій з 

модернізації 

електропостачанн

я 

Пирятинська 

філія ПАТ 

„Полтаваобленерг

о“ 

Використання сучасних 

технологій, прокладка кабелів 

під землею  

- - - - - - - - - 

Завдання В.4.3.  Реконструкція нічного освітлення території громади 
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Проєкт 

„Інтелектуальні 

системи вуличного 

освітлення 

SMART-SITI в 

Пирятині“ 

(переможець 

обласного 

конкурсу 

проєктів розвитку 

територіальних 

громад-2019) 

Відділ 

архітектури, 

містобудування та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.), 

відділ 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель Є.М.) 

Демонтаж електроопор з 

ліхтарями по вул. Соборна (24 

шт.); 

установка нових електро-опор 

(24 шт.), підвішування проводів 

та установка нових світильників 

LED (32 шт.);  

демонтаж енергоємнісних ламп 

в існуючій мережі по вул. 

Європейська (67 шт.); 

електромонтажні роботи з 

установки кронштейнів та 

світильників LED (67 шт.); 

організація програмного 

автономного комплексу 

керуванняосвітленням 

за стільниковим принципом без  

участі людини; 

запуск системи ІСУво, 

випробування можливостей 

1581,5 - 881,5 - - - 600,0 - 100,0 

Завдання В.4.4. Заходи щодо енергозбереження будинків та використання сонячної енергії 

Проєкт „Технічна 

підтримка у 

створенні 

інтегрованих 

систем 

енергетичного 

менеджменту, 

включаючи 

Плани дій 

сталого розвитку 

енергетики та 

клімату (SECAP)“ 

Головний 

спеціаліст відділу 

управління 

комунальною 

власністю (Биков 

Р.В.) 

Підвищення рівня 

компетентності у сфері 

енергозбереження, 

забезпечення ефективного 

використання ресурсів, 

зосередження уваги на стійкій 

енергетиці та вжиття  

конкретних кроків до 

кліматичних цілей і 

підвищення якості життя в 

об’єднаній громаді 

- - - - - - - - - 
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Програма 

підтримки 

енергомодернізац

ії ОСББ в 

м.Пирятин 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Розроблення та впровадження 

оптимальних заходів 

термомодернізації житлових 

будинків 

600,0 - - - 600,0 - - - - 

Стратегічна ціль С - Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя 

Оперативна ціль С.1 - Удосконалення системи комунікації з громадою та підвищення рівня згуртованості 

Завдання С.1.1. Впровадження е-врядування 

Програма 

інформатизації 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

виконкому 

міської ради 

(Божко А.М.) 

 

Оновлення/модернізація 

застарілої техніки та 

придбання нової,  

супровід програмного 

забезпечення для 

автоматизації надання 

адмінпослуг, електронного 

документообігу, 

придбання програмного 

забезпечення для захисту від 

вірусів,  

придбання програмного 

забезпечення для потреб 

закладів освіти,  

оплата вартості каналів зв’язку 

та доступу до інтернет. 

1993,2 1993,2 - - - - - - - 

Завдання С.1.2. Залучення до обговорення колективів навчальних закладів, громадських організацій та трудових колективів 

План дій  щодо 

залучення до 

обговорень 

колективів 

закладів освіти, 

громадських 

організацій 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міської ради  

(Зуєв С.В. 

Затвердження плану та 

режиму роботи освітнього 

закладу; 

погодження робочого 

навчального плану освітнього 

закладу на 2019-2020 

навчальний рік; 

прийняття рішення спільно з 

- - - - - - - - - 
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педагогічною радою про 

представлення до 

нагородження випускників 

освітнього закладу (в т.ч. 

Філії) Золотою медаллю „За 

високі досягнення у навчанні“ 

або Срібною медаллю „За 

досягнення у навчанні“ та 

нагородження учнів 

Похвальними листами „За 

високі досягнення у навчанні“ 

та Похвальними грамотами 

„За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів“. 

Завдання С.1.3.Створення системи навчання та перенавчання дорослих, зокрема, надання правових знань населенню 

Програма 

правової освіти та 

безоплатної 

правової 

допомоги 

населенню 

Пирятинської 

ОТГ на 2017-2020 

роки 

Лубенський 

місцевий центр з 

надання 

безкоштовної 

вторинної 

правової 

допомоги 

(Дейман Ю.О.) 

Висвітлення матеріалів 

правового характеру в газеті 

„Пирятинські вісті“, на 

телебаченні, на сітілайтах 

розташованих в м.Пирятин 

2,0 - 2,0 - - - - - - 

Завдання С.1.4.  Створення системи залучення  молоді до проєктів змістовного дозвілля 

Програма 

розвитку 

лідерського руху 

в учнів ЗНЗ міста 

„Творимо себе, 

творимо країну“  

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Пирятинської 

міської ради (Зуєв 

С.В.) 

Проведення культурно-

мистецьких, спортивно - 

масових заходів обласної 

спартакіади школярів 2018 - 

2019 н.р.  

участь у обласних та 

Всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах,МАН, що дасть 

можливість збільшити 

307,5 307,5 - - - - - - - 
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кількість переможців та 

призерів на 5%. 

Програма 

національно - 

патріотичного 

виховання дітей 

та молоді 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2016-

2020 р „Юні 

патріоти 

Пирятинщини“  

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Зуєв С.В.) 

Придбання та облаштування 

лазерного електронного 

стрілецького тренажеру  

„ЛазерТір“; 

участь у обласних конкурсах 

„Джура“ та „Петлюровський 

вишкіл“; 

популяризувати у 

навчальних закладах та 

ЗМІ  

факти і події, що свідчать про 

колективну й індивідуальну 

боротьбу за незалежність 

України у ХХ столітті; 

підготувати науково-

методичні рекомендації для 

батьків щодо виховання 

патріотичних почуттів в 

учнів; 

забезпечити проведення 

тижнів національно-

патріотичного виховання 

відповідно до календаря 

відзначення історичних, 

ювілейних, святкових дат, 

державних та народних свят;  

налагодити системну 

екскурсійну діяльність дітей 

та молоді, поїздки-обміни 

учнівських груп, 

відвідування визначних 

історичних місць та 

ознайомлення з пам’ятками 

150,0 - - 150,

0 

- - - - - 
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української історії та 

культури.  

проводити  зустрічі з 

воїнами- учасниками АТО 

„В родинному колі“ тощо. 

Завдання С.1.5. Підвищення рівня згуртованості 

Програма 

„Партисипативна 

демократія в 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради“ 

 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Зуєв С.В.) 

Участь представників 

учнівського самоврядування 

не менш ніж у чотирьох 

засіданнях виконавчого 

комітету Пирятинської міської 

ради, засіданнях міської ради. 

- - - - - - - - - 

Управління 

економіки 

(Солдатова І.В.) 

Проведення громадського 

обговорення проєктів рішень 

міської ради у сфері 

оподаткування, планування та 

тарифної політики 

- - - - - - - - - 

Пирятинський 

ЦНАП (Коваль 

Л.П.) 

Загальний відділ 

та 

інформаційного 

забезпечення 

(Нестрець Т.Д.) 

Виготовлення соціальної 

реклами щодо діяльності 

ЦНАПу; 

проведення засідань клубів 

громадського діалогу; 

проведення анкетування та 

досліджень щодо вивчення 

громадської думки; 

проведенн семінарів з право 

освітньої роботи за місцем 

проживання населення 

30,0 - 30,0 - - - - - - 

Програма 

реалізації 

проєктних 

пропозицій 

громадського 

бюджету 

(бюджету участі) 

Відділ 

економічного 

прогнозування та 

розвитку 

(Комаренко В.Д.) 

Реалізація проєктів 

бюджетних установ, 

Реалізація проєктів громадян 

1105,0 1026,5 - - - - - - 78,5 
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Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020 рік“ 

План дій щодо 

просування 

ґендерної 

рівності  

у Пирятинській  

громаді 

Полтавської 

області на 2020-

2021 рр 

 

узагальнення 

Пирятинський 

ЦССДСМ 

(Кабушка Ю.В.) 

1)удосконалення 

інституційних механізмів і 

нормативно-правового 

забезпечення реалізації 

політики ґендерної рівності 

2)врахування ґендерних 

потреб на кожному етапі 

розробки місцевої політики 

3)забезпечення збору даних, 

розподілених за статтю 

4)підвищення рівня 

кваліфікації представників 

органів місцевого 

самоврядування та 

зацікавлених сторін з питань 

реалізації ґендерної політики 

5)проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній з 

питань ґендерної рівності 

6)запровадження конкретних 

заходів/дій/практик для 

забезпечення ґендерної 

рівності у виконавчих органах 

омс та комунальних 

підприємствах/установах/орга

нізаціях 

- - - - - - - - - 

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян 

Завдання С.2.1.Забезпечення надання якісних адміністративних послуг 

Програма 

розвитку Центру 

надання 

Пирятинський 

ЦНАП (Коваль 

Л.П.) 

Впорядкування нормативно-

правового регулювання в 

сфері надання АП; 

100,0 - 100,0 - - - - - - 
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адміністративних 

послуг 

виконкому 

Пирятинської 

міської ради на 

2019-2020 роки 

розширення переліку послуг; 

оцінка якості надання послуг; 

навчальна та інформаційна 

підтримка, популяризація 

ЦНАП та поширення 

успішних практик 

Програма 

професійного 

навчання та 

підвищення 

кваліфікації 

посадових осіб 

ОМС та депутатів 

міської ради 

Відділ персоналу 

та організаційної 

роботи (Мілюта 

О.А.) 

Навчання за професійною 

програмою; 

підвищення кваліфікації; 

проведення тематичних 

семінарів за окремою 

тематикою, що дасть 

можливість підвищити 

кваліфікацію 61 посадовій 

особі місцевого 

самоврядування та депутатам 

місьуої ради 

30,0 - 30,0 - - - - - - 

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних  сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги 

Програма 

закріплення 

спеціалістів 

медичної галузі в 

селах 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2020р. 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ 

(Дядькова І.М.) 

Виплата надбавки за 

складність, напруженість у 

роботі в розмірі 50 % від 

посадового окладу сестрі 

медичної загальної практики 

сімейної медицини села 

Калинів Міст 

25,2 25,2 - - - - - - - 

Програма 

розвитку 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги в 

Пирятинській 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ 

(Дядькова І.М.) 

Відшкодування вартості 

знеболюючих препаратів та 

медикаментів для 

забезпечення визначених 

категорій хворих, придбання 

туберкуліну для дітей,  

придбання засобів 

300,0 - 150,0 - 150,0 - - - - 
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міській ОТГ та 

фінансової 

підтримки 

Пирятинської 

амбулаторії 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини, 

Калиномостівськ

ого і 

Олександрівськог

о ФАПів на 2020 

рік 

дистанційної передачі обліку 

даних спожитого газу, оплата 

комунальних послуг. 

 

Програма 

забезпечення 

надання медичної 

допомоги 

жителям 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Пирятинською 

центральною 

районною 

лікарнею на 2020 

рік 

Пирятинська 

центральна 

районна лікарня 

(Гаркавенко О.М.) 

 Гарантоване забезпечення 

єдиних стандартів медичної 

допомоги незалежно від місця 

проживання: 

- відшкодування вартості 

спожитих комунальних 

послуг, зокрема енергоносіїв 

стаціонарними та 

поліклінічним відділеннями. 

1405,0 1405,0 - - - - - - - 

Програма 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

КП „Пирятинська 

лікарня“ 

Пирятинська 

центральна 

районна лікарня 

(Гаркавенко О.М.) 

Придбання медичного та 

іншого обладнання 
2000,0 - - - - - - 2000

,0 

- 
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Програма 

розвитку 

екстреної 

медичної 

допомоги на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020р. 

Структурний 

підрозділ 

Пирятинської 

підстанції у складі 

станції екстреної 

медичної 

допомоги №3 

м.Лубни 

Зміцнення матеріально-

технічної бази  Пирятинської 

підстанції екстреної медичної 

допомоги на території 

Пирятинської ОТГ - 

придбання сухожарової шафи 

ГП-40 для стерілізації 

інструмента 

 

15,2 - - - 15,2 - - - - 

План дій з 

покращення 

надання 

медичних послуг 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

Районна рада, КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ , КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“, депутати 

обласної ради 

Розробка стратегічного плану 

функціонування галузі 
- - - - - - - - - 

Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти 

Програма 

„Всебічна 

підтримка дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 – 

2020 роки “. 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Зуєв С.В.) 

Придбання методичного 

забезпечення для 

проведення комплексної 

оцінки, корекційно-

розвиткових занять та 

кваліфікованого супроводу 

дітей з особливими 

освітніми потребами; 

придбання матеріально-

технічного забезпечення 

для виконання статутних 

завдань Пирятинського 

ІРЦ. 

Приведення матеріально-

технічної та методичної 

60,8 - 60,8 - - - - - - 



90 
 

бази Пирятинського ІРЦ у 

відповідність до сучасних 

вимог.  

Проєкт 

„Поліпшення 

якості 

муніципальних 

послуг 

позашкільної 

освіти у сфері 

розвитку фізичної 

культури і спорту 

на території 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади в 

контексті 

створення 

сучасного 

спортивно-

інноваційно-

розвивального 

простору школи 

європейського 

успіху на базі 

Опорного закладу 

Пирятинський 

ліцей – 

тренувальний 

центр спортивної 

майстерності“ 

(переможець 

обласного 

Відділ 

архітектури, 

містобудування та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Створення умов для надання 

якісних муніципальних послуг 

позашкільної  освіти у сфері 

фізичної культури та спорту, 

концентрації та модернізації 

спортивної матеріально-

технічної бази новоутвореного 

освітнього округу шляхом 

об’єднання зусиль і 

можливостей Опорного 

закладу освіти Пирятинський 

ліцей та Пирятинської ДЮСШ  

в напрямку раціонального і 

ефективного використання 

наявних ресурсів для 

розширення мережі 

спортивних закладів в межах 

Пирятинської міської ОТГ 

 

- - - - - - - - - 
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конкурсу 

проєктів розвитку 

територіальних 

громад-2018) 

Програма 

„Опікуємося 

освітою“ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Зуєв С.В.) 

Проведення навчання  для 

педагогічних працівників 

закладів освіти щодо 

впровадження засад Нової 

української школи; 

придбання шкільного автобуса 

(на умовах співфінансування з 

місцевих бюджетів не менше 50 

%); 

придбання для опорних 

закладів освіти засобів 

навчання; 

придбання обладнання для 

покращення матеріально-

технічного стану харчоблоків. 

150,0 

 

 

 

 

1900,0 

 

 

 

 

 

 

98,8 

150,0 

 

 

 

 

950,0 

 

 

 

 

 

 

98,8 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

950,0 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Програма 

„Шкільна парта - 

2020“ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Зуєв С.В.) 

Створення належних умов 

для навчань шляхом 

придбання 61 комплекта 

шкільних парт та стільців 

та 3 нових дошки.  

Очікується зменшення 

рівня захворюваності 

дітей на сколіоз, 

порушення постави, 

підвищення гостроти зору 

на 2-3%. 

116,1 - 116,1 - - - - - - 

План дій із 

запровадження 

нових форм 

роботи з 

молоддю 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Зуєв С.В.) 

Активізація роботи в 

напрямку забезпечення 

молодіжної політики 

(формування плану, 

виконання заходів, 

- - - - - - - - - 
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створення молодіжного 

парламенту) 

План дій з 

покращення МТБ 

Пирятинського 

ліцею 

Відділ управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Провести поточні ремонти 

санвузлів 
- - - - - - - - - 

Завдання С.2.4 Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної громади шляхом створення громадських формувань з 

охорони громадського порядку 

План дій щодо 

створення 

громадських 

формувань з 

охорони 

громадського 

порядку 

Головний 

спеціаліст з 

питань цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Створити громадські 

формування з охорони 

громадського порядку: 

створення робочої групи 

проєкту; 

вивчення досвіду інших міст у 

створенні громадських 

формувань з охорони 

громадського порядку; 

створення громадських 

формувань з охорони 

громадського порядку. 

- - - - - - - - - 

Завдання С.2.5. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг 

Програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

у 2020 році 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

Пирятинської 

міської ради (Зуєв 

С.В.) 

 

 

 

 

 

 

Фінансування оздоровчих 

заходів для дітей–сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування; 

з вартості путівки здійснити 

відшкодування її частини в 

розмірі 70%   (35% - кошти 

міської ОТГ, 35% - кошти 

обласного бюджету у вигляді 

субвенції). Розмір 

відшкодування може бути 

встановлений не менше 

одного та не більше двох 

838,5 

 

 

 

582,6 - - - 255,9 - - - 
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прожиткових мінімумів для 

дитини від 6 до 18 років.; 

відшкодування частини 

вартості путівки дитячим 

закладам за послуги з 

оздоровлення та відпочинку за 

рахунок коштів обласного 

бюджету, бюджету міської 

ОТГ. 

Завдання : Забезпечення соціального захисту населення 

Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2020 рік  

Головний 

спеціаліст з 

соціальних питань 

(Колос А.В.), 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Кабушка Ю.В. 

Організація надання 

додаткових соціальних 

гарантій населенню, 

військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, 

учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних 

сил та членів їх сімей, які 

проживають на території 

міської ОТГ; 

організація якісного 

соціального обслуговування 

найбільш вразливих верств 

населення об’єднаної 

територіальної громади; 

Організація соціальної 

підтримки учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 

ветеранів праці, військової 

служби, ветеранів війни, 

учасників бойових дій, 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

1100,0 1100,0 - - - - - - - 
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Програма 

соціальної 

підтримки сімей, 

дітей та молоді 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, головний 

спеціаліст з 

питань захисту 

прав дітей 

Кабушка Ю.В., 

Грицай І.І. 

Соціальна підтримка сімей, 

дітей та молоді: 

1) Заходи соціальної 

підтримки сімей, дітей та 

молоді, які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах, дітей та сімей 

загиблих та учасників АТО, 

ООС, внутрішньо 

переміщених сімей, дітей та 

молоді з особливими 

потребами, дітей сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей з багатодітних сімей, 

соціальної профілактики, 

розвитку волонтерського руху 

в 2019 році. 

3) Відшкодування вартості 

медикаментів, необхідних при 

пологах в пологовому 

відділенні  Пирятинської ЦРЛ 

породіллям; 

4) Надання матеріальної 

допомоги в сумі 2000,0 грн. 

породіллям, що народжували 

за направленням лікаря в 

обласному медичному закладі 

(у випадку ускладнень в 

протіканні вагітності); 

5) Соціальна підтримка 

породіль карткою зі знижкою 

на придбання дитячих речей в 

об’єктах роздрібної торгівлі; 

6) Раннє виявлення дітей та 

674,5 674,5 - - - - - - - 
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Таблиця 12.  Перелік проєктів розвитку об’єднаної територіальної громади 

 

сімей, які перебувають у 

складних життєвих         

обставинах та надання 

соціальних послуг. 

Програма 

зайнятості 

населення на  

2020 рік 

Управління 

економіки  

(Йощенко Ю.М.) 

Організація громадських робіт 

з офіційним 

працевлаштуванням 15 осіб, з 

них 2 у сільській місцевості 

392,7 - 392,7 - - - - - - 

Програма 

організації 

відбування 

стягнення 

адмінпорушника

ми суспільно 

корисних робіт в 

інтересах захисту 

прав та інтересів 

дітей на 2020 рік  

Пирятинський 

районний сектор 

філії Державної 

установи „Центр 

пробації“ в 

Полтавській 

області 

(Сухорукова О.С.) 

Організація відбування 

стягнення адмінпорушниками 

суспільно корисних робіт в 

інтересах захисту прав та 

інтересів дітей на 

комунальнихз підприємствах 

міста. Кількість дітей, яким 

буде відновлено право на 

належне утримання - 13; 

орієнтовна кількість 

порушників, які будуть 

притягнуті до 

адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно корисних 

робіт - 13. 

50,0 - 25,0 25,0 - -  - - 

РАЗОМ:   44025,2 24927,

6 

2909,2 5657

,3 

2810,2 - 3217,4 3300

,0 

1203,5 

 

 

36304,3 
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№ Найменування проєкту, 

його місцезнаходження, 

Назва 

суб'єкта-

замовника 

Форма 

власності 

Стан 

підготовки, 

розробки або 

затвердження 

ПКД 

Стадія 

проєкту 

(реалізація/ 

підготовка/ 

перспектив

ний проєкт, 

реалізація 

якого 

необхідна 

для 

реалізації 

цілей 

Плану) 

Термін 

реалізації,      

роки 

Кошторисна 

вартість 

Обсяг фінансування, тис. грн.,  

у тому числі за рахунок 

Усього Державний 

бюджет, у 

т.ч. ДФРР, 

субвенції, 

секторальна 

бюджет-на  

підтримка  

ЄС 

Обласний 

бюджет 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Інші 

джерела 

 Оперативна ціль А.2 Створення позитивного іміджу Пирятинської громади 
 

 Завдання А.2.1 Маркетинг та Брендінг території громади 
1 Виготовлення 

містобудівної 

документації на 9 

населених пунктів 

громади, а саме: 

розроблення 

генеральних планів та 

планів зонування 

населених пунктів 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 1600,0 1600,0 800,0 - 800,0 - 

2 Капітальний ремонт 

будівлі Культурно-

громадського центру по 

вул.Соборна, 59, в 

м.Пирятин 

Відділ 

управління 

комунально

ю власністю 

(Кошова 

Є.О.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020-2021 - - - - - - 

3 Виготовлення ПКД на 

капітальний ремонт 

будівлі Культурно-

громадського центру  

по вул.Соборна,59 в 

м.Пирятин 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 180,0 180,0 - - 180,0 - 
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4 Виготовлення ПКД на 

реконструкцію мережі 

водовідведення  

Культурно-

громадського центру  

по вул.Соборна,59 в 

м.Пирятин 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 30,0 30,0 - - 30,0 - 

5 Капітальний ремонт 

Пирятинського 

краєзнавчого музею за 

адресою: вул.Пушкіна, 

м.Пирятин 

Відділ 

управління 

комунально

ю власністю 

(Кошова 

Є.О.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 250,0 250,0 - - 250,0 - 

6 Реконструкція 

Олександрівського 

сільського клубу за 

адресою: 

вул.Центральна, 7, 

с.Олександрівка 

Відділ 

управління 

комунально

ю власністю 

(Кошова 

Є.О.) 

комуна

льна  

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 250,0 250,0 - - 250,0 - 

 Оперативна ціль А.3. Розвиток збалансованого підприємництва 
 

 Завдання А.3.1. Організація навчання основам підприємницької діяльності 
7 Виготовлення ПКД, 

ремонт та 

облаштування 

приміщень Навчально-

інвестиційного центру 

КП „Агенція розвитку 

Пирятинської міської 

ОТГ“ 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 3000,0 3000,0 3000,0 - - - 

 Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади 
 

 Завдання В.2.2.  Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

8 Програма з охорони 

навколишнього 

Відділ 

архітектури, 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

2020  

13052,5 
 

13052,5 
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природного середовища 

на території 

Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

на період 2019- 2020 

років, а саме: 

 

1)Реконструкція 

каналізаційного 

колектору від КНС №1 

(вул. Січових Стрільців 

21 „в“) до КНС №2 

(вул. 

Саксаганського,23) в м. 

Пирятин Полтавської 

області на 2020 р; 

2)Будівництво 

напірного колектора в 

м.Пирятин Полтавської 

області; 

3)Реконструкція мережі 

водовідведення в 

м.Пирятин Полтавської 

області 

4) Придбання 

сміттевоза із заднім 

навантаженням  

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

проєкт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2404,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100,0 

 

 

 

 

 

1620,6 

 

 

 

1325,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

197,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027,3 

 

 

 

 

 

405,2 

 

 

 

1325,0 

 

 

 

 

 

 

 

648,0 

(СГД) 

9 Виготовлення робочого 

проєкту та технічне 

переоснащення вузла 

обліку неканалізаційних 

стоків від 

асенізаційного 

транспорту КНС  № 2 за 

Пирятинські 

очисні 

споруди 

(Манько 

С.Л.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 2510,0 2510,0 - 1105,0 1105,0 300,0 

СГД 
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адресою: 

вул.Саксаганського,23, 

м.Пирятин на 2020 рік 
10 Виготовлення ПКД на 

реконструкцію мережі 

водопостачання в 

с.Калинів Міст 

Відділ 

містобудува

нні, 

архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 63,0 63,0 - - 63,0 - 

11 Виготовлення робочого 

проєкту  на 

реконструкцію мережі 

водопостачання в 

с.Замостище 

(доповнення 1 пункту) 

Відділ 

містобудува

ння, 

архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 49,0 49,0 - - 49,0 - 

 Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій 

 Завдання В.3.1.  Ремонт доріг та тротуарів, вело доріжки 

12 Програма розвитку 

дорожнього руху та 

його безпеки в 

Пирятинській міській 

ОТГ на 2020 рік: 

Розвиток вуличної 

мережі, вдосконалення 

організації дорожнього 

руху; 

поліпшення 

експлуатаційного стану 

дорожнього покриття 

вулиць, безпека 

дорожнього руху: 

капітальний ремонт 

вулиць зальною 

Відділ 

містобудува

нні, 

архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20449,0 20449,0 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11613,0 

 

 

 

- 
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площею 7688м, 

 

облаштування 

пішоходної частини 

вулиць - 2560м, 

 

поточний ремонт, 

 

грейдерування (із 

відсипкою) 

протяжністю 12,1 тис.м 

 

 

 

 

5336,0 

 

 

3500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП 

„Каш-

тан“ 

13 Розроблення ПКД 

(70%) - реконструкція 

тротуару з 

облаштуванням 

зливової каналізації по 

вул.Ярмаркова (від ЗДО 

„Червона шапочка“ до 

вул.Успенська) в 

м.Пирятин  

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 54,5 54,5 - - 54,5 - 

14 Відшкодування вартості 

проведення експертизи 

ПКД - „Реконструкція 

перехрестя вулиць  

Визволення-Цибаня-

Ярмаркова-Аврущенка 

з облаштувнням 

кругового руху в 

м.Пирятин 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 11,4 11,4 - - 11,4 - 

 Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян 
 

 Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти 

15 Виготовлення ПКД на 

реконструкцію стадіону 

в Опорному закладі 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 150,0 150,0 - - 150,0 - 
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Пирятинської ЗОШ 1-Ш 

ступенів № 6, за 

адресою: 

вул.Гагаріна,84  

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

16 „Капітальний ремонт 

харчоблоку 

Олександрівсьої філії 

Опорного закладу 

Пирятинської ЗОШ 1-Ш 

ступенів №6, за 

адресою: вул. 

Центральна, 1,  

с.Олександрівка“ 

Відділ 

управління 

комунально

ю власністю 

(Кошова 

Є.О.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020-2021 900,0 900,0 - - 900,0 - 

17 Комплексний проєкт: 

1)„Реконструкція 

частини будівлі 

Пирятинського ліцею 

по вул.Визволення, 2а в 

м.Пирятин“ на суму 

8520,6 тис.грн.; 

2) Реконструкція та 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій в 

Пирятинському ліцеї за 

адресою 

вул.Визволення, 2а, 

м.Пирятин“ на суму 

20961,1 тис.грн.; 

3)Реконструкція 

підвального 

приміщення в 

Пирятинському ліцеї, за 

адресою: 

вул.Визволення,2а, 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020-2021 31530,6 31530,6 28377,6 - 3153,0 - 
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м.Пирятин 
18 Капітальний ремонт та 

впровадження 

енергоефективних 

технологій в будівлі 

ЦДЮТ за адресою: 

вул.Пушкіна, 33, 

м.Пирятин 

Відділ 

управління 

комунально

ю власністю 

(Кошова 

Є.О.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 450,0 450,0 - - 450,0 - 

19 Реконструкція з 

впровадженням заходів 

по енергозбереженню в 

ЗДО №3 „Берізка“ в 

рамках проєкту 

„Енергоефективність в 

громадах-II“(GIZ) 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020-

2021 

6500,0 6500,0 - - 6500,0 
 

- 

20 Реконструкція 

харчоблоку ЗДО 

„Пролісок“ 

Відділ 

управління 

комунально

ю власністю 

(Кошова 

Є.О.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 5000,0 - - - - 5000,0 

(МТД) 

21 Виготовлення ПКД на 

реконструкцію ЗДО 

„Пролісок“ за адресою: 

вул.Січових 

Стрільців,74 

Відділ 

архітектури, 

містобудува

ння та ЖКГ 

(Зергані 

М.І.) 

комуна

льна 

підготовк

а 

перспект

ивний 

проєкт 

2020 126,0 126,0 - - 126,0 - 

 РАЗОМ: 

 

      86156,0 41627,6 1105,0 37475,4 5948 
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4. Моніторинг та оцінка результативності 
4.1. Індикатори оцінки результативності 

 

Критеріями результативності виконання завдань і заходів на 2020 рік 

слугуватимуть індикатори відповідно до поставлених завдань. 

 

Таблиця 13. Перелік індикаторів оцінки результативності                                      

в розрізі приоритетних задань 

 

Диверсифікація 

структури місцевої 

промисловості: 

кількість заходів, спрямованих на популяризацію 

економічних можливостей громади, 

кількість заходів з підтримки суб’єктів малого та 

середнього бізнесу. 

Створення 

позитивного іміджу 

Пирятинської міської 

ОТГ: 

відвідуваність сайту громади, осіб/доба; 

наявність генерального плану міста і населених 

пунктів ОТГ;  

кількість проведених культурно-масових заходів. 

Розвиток 

збалансованого 

підприємництва: 

кількість семінарів, навчань основам 

підприємницької діяльності; 

кількість створених та ліквідованих ФОПів. 

Розвиток 

туристичного бізнесу: 

кількість наявних туристичних зон та 

екологічних стежок на території ОТГ. 

Створення системи 

збору та утилізації 

відходів: 

кількість встановлених контейнерів для збору 

ТПВ; 

кількість укладених договорів з КП „Каштан“ на 

вивіз сміття в приватному секторі. 

Модернізація та 

розвиток 

інфраструктури 

громади: 

кількість встановлених засобів обліку води; 

кількість новостворених ОСББ; 

кількість відремонтованих спортивних об’єктів. 

Ремонт доріг та 

благоустрій: 

протяжність відремонтованих доріг; 

кількість висаджених дерев кущів, квітів. 

Створення 

енергоощадливої 

системи 

енергопостачання: 

протяжність проведеного вуличного освітлення; 

кількість охоплених енергомоніторингом 

закладів бюджетної сфери на території ОТГ; 

обсяги власних капіталовкладень на покращення 

енергоефективності об’єктів комунальної 

власності. 

Удосконалення 

системи комунікації з 

громадою: 

кількість звернень громадян до міської ради та 

Є-петицій, осіб; 

кількість реалізованих проєктів громадського 

бюджету; 

кількість проведених тематичних заходів для 

молоді. 



104 
 

Забезпечення високої 

якості життя 

громадян: 

кількість наданих адміністративних послуг; 

середня заробітна плата, тис. грн; 

кількість оздоровлених дітей.  
 

4.2. Показники соціально-економічного розвитку                      

Пирятинської міської ОТГ 
 

 

 

 

 

 

Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

2018 році 

(факт) 

Очікуване 

значення 

показника 

у 2019 році 

2019 рік у 

відсотках до 

2018 року 

I Демографічна ситуація     

1. Чисельність постійного населення осіб 16802 16735 99,6 

2. 
Чисельність постійного населення 

віком 16 - 59 років 
осіб 9802 9762 99,6 

3. Кількість дітей віком до 16 років осіб 2683 2675 99,7 

4. 
Демографічне навантаження на 

1000 осіб працездатного віку 
% 41,7 41,7 * 

5. 
Природний приріст (скорочення) 

населення 
осіб -136 -130 * 

6. 
Кількість зайнятого (працюючого) 

населення 
осіб 5726 5700 99,6 

7. 

Внутрішня міграція населення в 

межах населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади 

осіб 35 30 116,7 

8. 
Чисельність осіб з інвалідністю, 

 з них: 
осіб 277 277 100,0 

 діти віком до 18 років  54 54 100,0 

9. 

Контингент, який потребує 

соціальної підтримки 

(малозабезпечені сімї, діти-сироти, 

інваліди війни та члени їх сімей, 

чорнобильці, інваліди та учасники 

АТО, багатодітні, новонароджені) 

осіб 1470 1470 100,0 

10. 
Кількість зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб 
осіб 229 235 102,6 

II Економічна ефективність 
    

11. 
Обсяг капітальних інвестицій на 1 

особу  
грн. 5398 5400 100,0 

 

у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету (п.16 - 16,6%) 
грн. - 53 * 

 

у тому числі за рахунок коштів 

обласного бюджету (600,0 т.грн) 
грн. 80 36 45,0 

 

у тому числі за рахунок коштів 

бюджету об'єднаної територіальної 

громади (п.16 - 48,2%) 

грн. 1556 2603 167,3 

12. 

Кількість підприємств малого та 

середнього бізнесу на 1000 осіб 

наявного населення 

одиниць 16,6 16,7 100,6 

13. Кількість кооперативів на 1000 осіб одиниць 0,2 0,21 105,0 
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наявного населення 

 
у тому числі: 

    

 

обслуговуючих 

сільськогосподарських  
0,06 0,08 133,3 

 
виробничих сільськогосподарських 

 
- - - 

 
споживчих 

 
0,14 0,14 100,0 

14. 
Загальна протяжність автошляхів з 

твердим покриттям 
км 43,4 43,4 100,0 

15. 

Кількість проєктів регіонального 

розвитку, що реалізуються на 

території об'єднаної громади у 

тому числі за рахунок: 

одиниць 5 3 60,0 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 
одиниць - - - 

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад 

одиниць 1 1 100,0 

інших джерел 
 

4 2 50,0 

16. 

Обсяг фінансування проєктів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об'єднаної громади (2019р: у т. ч. 

Держбюджет - 884,6 тис. грн., 

Обласний бюджет - 600,0 тис. грн., 

бюджет ОТГ - 2547,6 тис. грн,  

МТД - 1220,8 тис. грн, 

партнери - 75,0 тис. грн) 

грн. 4263275 5328992 125,0 

за рахунок державного бюджету % 33,0 16,6 * 

за рахунок місцевого бюджету % - 48,2 - 

за рахунок інших джерел % 67,0 35,2 * 

III Фінансова самодостатність 
    

17. 

Доходи бюджету об'єднаної 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 

грн. 

 

5270 

 

5836 110,7 

18. 

Капітальні видатки бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без трансфертів) на 1 особу 

грн. 1185 920 77,6 

19. 

Питома вага видатків на утримання 

апарату управління у фінансових 

ресурсах ОТГ 

% 10,2 13,2 * 

20. 

Рівень дотаційності бюджетів 

(частка базової дотації в доходах 

загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування субвенцій) 

% 3,1 2,5 * 

21. 

Частка видатків бюджету розвитку 

в загальному обсязі видатків 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування власних 

надходжень бюджетних установ) 

% 15,9 11,7 * 
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22. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн. 2184 2667 122,1 

23. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від плати за землю на 1 особу 

грн. 566 592 104,6 

24. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати єдиного податку на 1 

особу 

грн. 523 559 106,9 

25. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати акцизного податку на 1 

особу 

грн. 1673 1711 102,3 

26. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати податку на нерухоме 

майно на 1 особу 

грн. 53 51 96,2 

27. 

Частка видатків місцевого бюджету 

на фінансування пільг, соціальних 

послуг, гарантій та житлових 

субсидій у галузі «Соціальний 

захист та соціальне забезпечення» 

% 1,2 3,5 * 

IV 
Якість та доступність публічних 

послуг     

28. 

Частка домогосподарств, що мають 

доступ до фіксованої 

широкосмугової мережі Інтернет,  

у загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади 

% 38,6 38,6 * 

29. 

Кількість лікарів загальної 

практики - сімейних лікарів на 1000 

осіб наявного населення на кінець 

року 

осіб 4,3 4,3 100,0 

30. 

Середня наповнюваність групи 

дошкільного навчального закладу 

об'єднаної територіальної громади 

осіб 24 24 100,0 

31. 

Частка дітей дошкільного віку 

охоплена дошкільними 

навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей 

дошкільного віку 

% 89 89 100,0 

32. 

Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи об'єднаної 

територіальної громади 

осіб 22,4 21,9 97,8 

33. 

Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і 

додому, у загальній кількості учнів, 

які того потребують 

% 100,0 100,0 * 
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34. 

Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у загальній 

кількості дітей шкільного віку 

% 55,6 56,0 * 

35. 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іноземної мови 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з іноземної 

мови 

% 7,1 9 * 

36. 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

української мови 160 балів і вище, 

у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з української 

мови 

% 41,8 41 98,1 

37. 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

математики 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з 

математики 

% 25 27 108,0 

38. 

Кількість осіб, охоплених 

соціальними програмами та 

послугами, що фінансуються за 

кошти місцевого бюджету 

осіб 2439 2500 102,5 

V 
Створення комфортних умов  для 

життя     

39. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водопостачанням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної громади 

% 64,4 64,4 * 

40. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водовідведенням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної громади 

% 23,2 23,2 * 

41. 

Частка домогосподарств, які 

уклали кредитні договори в рамках 

механізмів підтримки заходів з 

енергоефективності в житловому 

секторі за рахунок коштів 

% 0,003 0,005 * 
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державного бюджету (у тому числі 

із співфінансуванням з місцевих 

бюджетів), у загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади 

42. 

Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання 

твердих побутових відходів, у 

загальній кількості населених 

пунктів об'єднаної територіальної 

громади 

% - - - 

43. 

Частка населених пунктів, які 

уклали договори з обслуговуючими 

організаціями на вивезення твердих 

побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади 

(Пирятин, К.Міст, Верхоярівка, 

Замостище, Олександрівка) 

% 50 50 * 

44. 

Частка домогосподарств, в яких  

створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків у 

загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади  

(2018 - 17 ОСББ, 2019 - 18  ОСББ) 

% 0,0021 0,0022 * 

45. 
Кількість установ соціального 

призначення, 
одиниць 22 22 100,0 

 

з них (за ДБН В.2в1-17.62006 

„Будинки і споруди. Доступність 

будинків і споруд для 

маломобільних груп населення“): 

    

 повністю доступні одиниць 5 5 100,0 

 частково доступні одиниць 17 17 100,0 

 недоступні одиниць - - - 

46. 

Кількість спеціальних 

паркувальних місць транспортних 

засобів для інвалідів біля будівель 

одиниць - - - 

47. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

газопостачанням, у їх загальній 

кількості 

% 91,2 91,2 * 

48. 
Кількість фізичних осіб 

підприємців на 1000 населення 
% 43,0 43,2 * 

49. 

Кількість закладів культури                       

(3 бібліотеки, 2 клуби, 1 ГКЦ тощо)                       

на 1000 населення 

одиниць 0,4 0,4      100,0 

50. 

Кількість закладів фізичної 

культури і спорту (стадіонів, 

спортивних клубів тощо - 13  

закладів) на 1000 населення 

одиниць 0,8 0,8 100,0 
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  Довідково: кількість домогосподарств: 2017р. - 8028, 2018р. - 8038, 2019р. - 8040 (очікуване) 

Показники демографії та ринку праці 

Назва показника та одиниця вимірювання 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 5 

Чисельність наявного населення, осіб 17352 17261 16869 16802 

- в тому числі в місті, осіб 15838 15765 15425 15391 

- в тому числі в селах, осіб 1514 1496 1444 1411 

Кількість жінок, осіб 9717 9628 9447 9410 

Кількість чоловіків, осіб 7635 7633 7422 7392 

Кількість населення 0-17 віку, осіб 3005 3261 2691 2682 

- у тому числі жінок, осіб 1683 1751 1507 1502 

- у тому числі чоловіків, осіб 1322 1510 1184 1180 

Кількість населення працездатного віку, осіб 9071 9122 9843 9802 

- у тому числі жінок, осіб 5080 5142 5512 5490 

- у тому числі чоловіків, осіб 3991 3980 4331 4312 

Кількість населення 60 і старшого віку, осіб 5276 4878 4336 4318 

- у тому числі жінок, осіб 2954 2735 2428 2418 

- у тому числі чоловіків, осіб 2322 2143 1908 1900 

Середній вік населення, років 42,4 41,3 41,5 41,5 

- у тому числі жінок, осіб 42,8 41,6 41,6 41,6 

- у тому числі чоловіків, осіб 42,2 41,0 41,1 41,1 

Природний приріст -282 -254 -269 -136 

Міграційний приріст 79 323 220 69 

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 304 277 216 222 

- у тому числі жінок, % 48,2 44,2 45,5 54,5 

- у тому числі молодь, % 33,5 29,8 29,5  27,0 

Рівень зареєстрованого безробіття, % 2,6 2,9 2,4 2,3 

У тому числі в сільській місцевості 11,5 11,8 12,5 15,5 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

одного штатного працівника 
2693 3298 5448 7280 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 


